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Om sjeldenhet

”Den sjeldne erfaringen dreier seg om en opplevelse av å falle
utenfor fagfolks kunnskapsunivers”

(SINTEF rapport A9231)
• EU definisjon; 1 av 2000. Mellom 3.5 og 5.9% av bef.

• Genetisk/medfødt (ca. 70 %) vs «ervervet» sjelden diagnose.

• Få/ ingen møteplasser for brukerne, familiene, fagfolkene

• Lite forsket på

• Sen diagnose, mange uten entydig diagnose, og ofte manglende

• Behov for langvarige/livsvarige tjenester

• Behov for koordinerte tjenester

• behandlingstilbud; ”Leve-med”



3

Trender på sjeldenfeltet

1. Fremvekst av europeiske nettverk med mange 
bidragsytere for å utvikle bedre diagnostisering, 
behandling og tilbud

2. Fremveksten av nye og mer avanserte behandlinger
krever flere ressurser

3. Variasjon i tilgang på behandling og tiltak som
medfører ulikhet i tilbud

4. Demografiske endringer og behov for prioritering
introduserer nye utfordringer knyttet til likeverdige
helsetjenester

https://www.google.com/url?sa=i&url=https://www.rare2030.eu/&psig=AOvVaw0-0idMzSiWwjfSTj73S8q9&ust=1631780904978000&source=images&cd=vfe&ved=0CAYQjRxqFwoTCODY2ebHgPMCFQAAAAAdAAAAABAD
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Trender fortsetter…

5. Økende empowerment og engasjement
blant brukerorganisasjoner

6. Fremvekst av innovasjon, multi-stakeholder 
brukerdreven forskning

7. Kunnskapsdeling og levering av lokale tilbud
gjennom digitale verktøy

8. Fremvekst av behov for kunstig intelligens i
diagnostisering, behandling og service, 
åpning for å utnytte «Big-data»

9. Anvendelse av fremskritt i genetikken – fra
forskning til klinikk

https://www.google.com/url?sa=i&url=https://www.facebook.com/rarediseaseday/posts/rarediseaseday-2020-is-about-reframing-what-it-means-to-be-rare-share-our-messag/3109833815700208/&psig=AOvVaw1aDRK_0LkVCajj9MdnpSrP&ust=1631781602250000&source=images&cd=vfe&ved=0CAYQjRxqFwoTCOi6hq3KgPMCFQAAAAAdAAAAABAD
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NKSD – hvem er det?

• Ni nasjonale

kompetansesentre

+ en fellesenhet

• Tilbud til flere

hundre (tusen?) 

ulike sjeldne

diagnoser

Nevromuskulært kompetansesenter

Universitetssykehuset Nord-Norge
sammen med
Enhet for medfødte og arvelige
nevromuskulære sykommer (EMAN)
Oslo universitetssykehus,

Nasjonalt kompetansesenter for 
porfyrisykdommer

Haukeland universitetssykehus, 

Oslo universitetssykehus:

• NevSom - Nasjonalt kompetansesenter for 
nevroutviklingsforstyrrelser og hypersomnier

• NK-SE Nasjonalt kompetansesenter for sjeldne 
epilepsirelaterte diagnoser

• SSD Senter for sjeldne diagnoser

• NSCF Norsk senter for cystisk fibrose

Frambu kompetansesenter for sjeldne diagnoser 

Stiftelse, Siggerud

TRS kompetansesenter for sjeldne diagnoser

Sunnaas sykehus

TAKO-senteret - Nasjonalt kompetansesenter for oral helse ved

sjeldne diagnoser Lovisenberg diakonale sykehus

NKSD-f (NKSDs fellesenhet)

Oslo universitetssykehus
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Hvor finnes info?
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Hva jobbes det med?
• Følge opp Sjeldenstrategien
• Sjeldenregisteret
• Sjelden.no og annet kommunikasjonsarbeid
• Styrking av brukermedvirkning
• Sjeldentelefonen
• Koding og internasjonalt arbeid
• Og mye mer…..
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Organisasjonslandskapet og fellesarenaer

• FFO: 85 organisasjoner hvorav ca halvparten 
små og sjeldne. Tilbyr Sjeldenettverket, 
Smågruppeforum, Rettighetssenteret mm.

• SAFO:3 organisasjoner hvorav en er Norges 
Handikapforbund som har 11 organisasjoner. 
Deriblant AMC foreningen.

• Sjeldendagen – Rare Disease Day
• Brukerrepresentantsamlinger ved NKSD



Sjeldendagen!

• Rare Disease Day

• Jon Kristian fra Norge

• Sjeldendagen i Norge

https://www.rarediseaseday.org/
https://www.youtube.com/watch?v=8qGO1yTzmMA
https://ffo.no/sjeldendagen/sjeldenvideoer/
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Små organisasjoner – sterke stemmer?

• Gir en plattform og struktur – grunnlag for økonomi

• Danner kontakt og sprer informasjon

• Skape arena og arrangere samlinger

• Treffe andre og likepersonsarbeid

• Sosiale medier og kommunikasjon

• Interessepolitisk påvirkningsarbeid og medvirkning

• Internasjonalt arbeid og solidaritetsarbeid
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Hva innebærer det å drive en 
interesseorganisasjon?

• Felles mål, behov for fellesskap og ressurser

• Danne en struktur - Interim styre

• Utarbeide formål og vedtekter

• Rekruttering og medlemsliste

• Oversikt over BUF-dir og andre kilder til tilskudd

• Organisasjonskurs? FFO?
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Nordisk samarbeid om sjeldne
• Nordic Network on Rare Disease – NNRD

• Sjeldne brukerorganisasjoners nordiske nettverk - SBONN

• Sallsynta Diagnoser (Sverige) Sallsynta diagnosers nettside

• Skældne Diagnoser (Danmark) Seldne diagnsoer Danmarks nettside

• Dansk XLH forening – etablert i 2018. 50 medlemmer. Rekruttering gjennom kontakt med leger. Har 
laget pasientfolder, nettside og Facebookgruppe, arrangert familiedag. Aktiv i XLH- Alliance, ERN 
BOND og SBONN.

https://www.sallsyntadiagnoser.se/
https://sjaeldnediagnoser.dk/
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Europeiske samarbeid om sjeldne diagnoser
• European Reference networks for rare diseases - ERN
• European reference network for rare bone disease - ERN 

BOND
• Rare Disease Europe - Eurordis
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Lære mer…?

Nyttige lenker:
- FFO - FFO sin nettside
- SAFO - SAFOs nettside
- Frivillig.no - Frivillig.no sin nettside
- Barne- ungdom og familiedirektoratets tilskuddsordning - Les om 

tilskuddsordningen hos Bufdir
- Eurordis: Eurordis sin nettside
- XLH Alliance - XLH alliance sin nettside
- SBONN - facebookgruppe

https://ffo.no/
https://www.safo.no/
https://om.frivillig.no/for-organisasjoner
https://www.bufdir.no/Tilskudd/Soke_om_tilskudd/Likestilling_og_inkludering/Funksjonshemma_sine_organisasjonar/
https://www.eurordis.org/
https://xlhalliance.org/

