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1. Bakgrunn for dokumentet 
Et av hovedmålene til nasjonal kompetansetjeneste for sjeldne diagnoser, NKSD, er å ivareta grupper 
som ikke har et kompetansesenter. Tjenesten skal også bidra til at alle personer med en sjelden 
diagnose får likeverdig tilgang til nasjonale kompetansetjenester. Dette forutsetter systematisk 
jobbing og god prioritering. Kompetansetjenestens hovedoppgave er å øke kunnskapen og styrke 
kompetansen til dem som jobber med personer med sjeldne diagnoser, og dermed bidra til at 
personer med en sjelden diagnose blir godt ivaretatt i det ordinære tjenesteapparatet.  

Vi har de siste årene jobbet med en modell for inkludering av tilbud til nye diagnoser 
/diagnosegrupper, og evaluering av eksisterende tilbud til personer med en spesifikk sjelden 
diagnose/diagnosegruppe i NKSD. Modellen ble godkjent av ledergruppen og referansegruppen i 
NKSD våren 2016, og deretter godkjent av Helse Sør-Øst, se svarbrev, Vedlegg 1. 

Fasemodellen tar utgangspunkt i et meldt behov for kompetansesentertilbud til en sjelden 
diagnose/diagnosegruppe, og beskriver forberedelsesfase, vedtak om sentertilbud og videre frem til 
siste fase der man gjør en vurdering av hvorvidt gruppen kan ivaretas i det ordinære hjelpeapparatet. 
Langt de fleste sjeldne og ultrasjeldne diagnosene vil sannsynligvis alltid ha behov for en 
kompetansetjeneste, men ved å evaluere tilbudet de ulike gruppene har  vil vi få en større 
bevisstgjøring rundt hva som finnes av tilbud/kunnskap/informasjon vedrørende den aktuelle 
gruppen, og hva som trengs av videre utvikling og forskning.  

Med utgangspunkt i dagens norske definisjon av en sjelden diagnose som er ≤1: 10 000 og dagens 
befolkning på ca 5 millioner, så antar vi at mer enn 50 000 personer lever med en sjelden diagnose i 
Norge.  Antall sjeldne diagnoser er stadig økende, blant annet som en følge av den enorme 
utviklingen innen diagnostikk. Mange av gruppene har allerede et tilbud om kompetansesenter, men 
det er fortsatt langt flere som ikke har et tilbud. 

Dokumentet gir en kort beskrivelse av «Fasemodellen» og skjemaet for diagnoseevaluering, samt 
forslag til hvordan modellen kan brukes. I tillegg belyses og diskuteres noen utfordringer. Vi håper at 
modelltenkningen vil oppleves nyttig. Dette er imidlertid ment å være et dynamisk verktøy som kan 
redigeres og endres ved behov.  

Evalueringsskjemaet ble utarbeidet av en arbeidsgruppe bestående av Birgitte Leisner Bjerkely, SSD, 
Rønnaug Sæves,TAKO,  Lena Haugen,TRS,  Britta Nilsson, NevSom og Lena Lande Wekre, NKSD-f 
(leder). 
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2. Kriterier for å bli vurdert for tilbud i NKSD 
 
Før prosessen for vurdering av behovet for et kompetansesentertilbud  starter må følgende 
hovedkriterer være oppfylt (utfordringer/ merknader i kursiv): 

• Lav forekomst – i henhold til norsk definisjon av en sjelden diagnose. I Norge defineres det 
som en sjelden diagnose når prevalensen er  ≤ 1:10 000 ( det innebærer at det på landsbasis 
må finnes færre enn 500 med diagnosen)  

For enkelte diagnoser vil informasjonen om prevalens være svært usikker, og man må bruke de 
tallene man finner i kombinasjon med skjønn. Orphanets beskrivelse av forekomst bør være 
utgangspunktet. I forbindelse med europeisk/internasjonalt samarbeid, kan det være en utfordring at 
Norge har en egen definisjon. Europa definerer en sjelden diagnose som ≤ 1: 2000 

 
• Tilstanden skal være genetisk/medfødt 

Noen av diagnosene som i dag har et tilbud i NKSD er ikke genetisk betinget. I Orpha.net (Europa 
ellers) er også ervervede, sjeldne diagnoser inkludertHvordan vil dette kunne påvirke internasjonalt 
samarbeid, f.eks. innad i ERN etc.? 

 
• Behov for langvarige (livslange) tjenester  

Ingen spesielle utfordringer, bortsett fra at bruken av ordet langvarig kan by på noen utfordringer i 
visse tilfeller 

• Behov for koordinerte tjenester (ulike deler av hjelpeapparatet, bio-psyko-sosialt)  

Hvordan definere «koordinerte tjenester»? Hvor omfattende skal behovet være? Kan innebære at det 
er behov for oppfølging fra, og samarbeid mellom, ulike instanser. Kan også innebære at det er behov 
for oppfølging fra flere.  

 

Vurdering; 

Hvis ett eller flere av hovedkriteriene ikke er oppfylt, så er det ikke aktuelt å gå videre i prosessen. I 
«avslagsbrevet» bør det begrunnes hvorfor  NKSD per i dag ikke gir et tilbud til aktuell 
diagnose/gruppe. Om mulig bør en også søke å finne/beskrive forslag til alternative instanser som 
kan gi relevant oppfølging; finnes det andre kompetansetjenester som kan være aktuelle? Vet vi om 
miljøer innen spesialisthelsetjenesten/pedagogiske tjenester etc. som kan være aktuelle? Annet? 
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3. Fasemodellen 
 

«Fasemodellen» skal være en arbeidsmodell som er dynamisk og fleksibel. Modellen  skal bidra til økt 
bevisstgjøring rundt sentrenes oppfølging av de diagnosene som allerede har et tilbud i tjenesten, og 
skal danne et mer ensartet grunnlag for tildeling av kompetansesentertilbud til nye/flere diagnoser.  

Hvorfor en slik modell? 

De første kompetansesentrene ble opprettet på begynnelsen av 1990-tallet, og hvilke diagnoser som 
fikk et tilbud på hvilket senter hadde ulike årsaker. Noen sentra ble opprettet for en konkret 
diagnosegruppe, for eksempel CF-senteret og NAPOS, mens andre ble tildelt grupper med diagnoser 
som ofte var store og udefinerte, for eksempel gruppen «kortvokste med skjelettdysplasier» og 
«utviklingshemming uten kjent årsak».  Det har vært særlig krevende å definere hvilke diagnoser som 
skal defineres inn i de store, heterogene gruppene. Underveis har det også vist seg at personer med 
enkelte diagnoser som har et tilbud i NKSD nesten ikke bruker kompetansentrene, noe som kan 
gjenspeile at behovene har endret seg. Andre representerer diagnosegrupper som ikke lenger faller 
inn under den norske definisjonen av sjelden , men som tilhørte gruppen «lite kjente» da de fikk et 
tilbud om kompetansesenter. De senere årene  har disse diagnosene «blitt bedre kjent» i det 
ordinære tjenesteapparatet og flere av gruppene har fått et godt tilbud både regionalt og lokalt.  
Tanken er at fasemodellen kan bidra til økt bevisstgjøring rundt de ulike diagnosene og det 
oppdraget vi er satt til som kompetansetjeneste.  

Modellen har 3 hovedfunksjoner; 

• Vurdere hvilke diagnoser som skal få et kompetansesentertilbud i NKSD  
• Evaluere (regelmessig) det tilbudet som gis til den enkelte diagnose(gruppe)  
• Vurdere hvilke diagnoser som ikke lenger trenger (skal ha) et tilbud i NKSD 

 
Bakgrunn 

På bakgrunn av et meldt behov for  en diagnose/diagnosegruppe starter prosessen med å vurdere 
om det skal gis tilbud ved et kompetansesenter. Hovedkriteriene for å få tilbud om et nasjonalt 
kompetansesenter (se over) skal være oppfylt før man går videre til fasemodellen. Beslutningen om å 
gi et tilbud skal bygge på kartlegging av insidens, prevalens, symptombilde og kunnskap om dagens 
tilbud til den aktuelle brukergruppen. Denne kartleggingen skal skje i tett samarbeid med aktuell 
brukergruppe og relevante fagpersoner. Evaluering av gruppene som allerede har et tilbud i 
tjenesten skal gjennomføres med jevne mellomrom. Evalueringen skal bidra til å gi et helhetlig bilde 
av det tilbudet diagnosegruppen har,  både i NKSD og i hjelpeapparatet for øvrig, samt avdekke 
kunnskapsmangler og behov. Vurderingen av hvilke diagnoser som ikke lenger trenger et tilbud fra 
NKSD, evt har kun har behov for å benytte deler av tilbudet, skal bygge på en samlet og grundig 
gjennomgang og ikke enkeltkriterier. 

 
Utgangspunkt for modellen 

• Noen sjeldne diagnoser har hatt et kompetansesentertilbud fra tidlig på 1990 tallet 
• Stadig flere sjeldne diagnoser identifiseres som en følge av den medisinske utviklingen  
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• I Norge finnes det sannsynligvis over 50 000 personer som lever med en sjelden diagnose, og 
under halvparten av dem har tilbud om kompetansetjeneste 

• NKSD har ansvar for å gi likeverdige tjenester (ikke like) 
• Flere nye diagnosegrupper må få tilbud om en kompetansetjeneste 
• Vurdere om noen diagnoser ikke lenger har behov for det tilbudet kompetansesenteret gir 
• Nødvendig med felles kriterier for å gjøre denne vurderingen 

 
Forhold som har endret seg de siste årene (må få konsekvenser for arbeidsform i NKSD) 

• Større informasjonsflyt, generelt lettere å ha tilgang til kunnskap  
• Stadig nye metoder for kunnskapsformidling 
• Stiller andre (nye) krav til det enkelte senter 
• Det kommer stadig mer forskning og evidensbasert kunnskap på sjeldne diagnoser 
• Det finnes mer kunnskap om sjeldne diagnoser i det ordinære tjenesteapparatet 
• Bedre metoder for diagnostikk og utredning fører til identifisering av flere undergrupper 
• Brukerperspektivet har blitt tydeligere 
• Økt samarbeid mellom kompetansetjeneste og behandlingstjeneste (det er opprettet flere 

«diagnose-team /-klinikker») 
• Felles tjeneste med felles mandat (NKSD) 
• På sikt felles nasjonal strategi for sjeldne diagnoser 
• Internasjonalt: prioritering av at både medisinske og rehabiliteringstjenester samlokaliseres 

og utføres av samme team – kfr. ERN 

 
Hensikt 

• Få bedre oversikt over behovene for oppfølging av hver diagnose(gruppe) 
• Sikre en mest mulig ensartet vurdering av gruppenes tilbud og behov 
• Se på hvilke behov som blir dekket hvor  
• Påpeke behov som ikke blir dekket  
• Avdekke kunnskapsmangler 
• Bruke NKSD sine totale ressurser på best mulig måte 
• Bidra til at behov som kan dekkes i det ordinære tjenesteapparatet ivaretas der 
• Bidra til at sjeldne diagnoser som har behov for det får tilbud om kompetansetjeneste 

 
Metode 

• Fasemodellen skal være et dynamisk verktøy (beskriver først og fremst en arbeidsmodell) for 
kompetansetjenesten 

• Modellen viser hvordan kunnskapsbygging, kunnskapsspredning og kompetanseutvikling 
gjennomgår flere faser 

• Tilbudene til ulike diagnoser befinner seg i ulike faser 
• Overgangen mellom fasene er glidende 
• Evalueringsskjemaet (vedlegg 4) bygger på denne modellen  
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3.1 Beskrivelse av de 8 fasene 
 
Fase 0 – Forberedelse 

• Litteratursøk. Hva finnes av informasjon, beskrivelser og empiri? 
• Kontakt med brukerforening (om denne finnes) for å få innspill om gruppens behov 
• Kontakt med spesialisthelsetjeneste og annet tjenesteapparat for å avklare hvilket tilbud 

gruppen har i dag 
• Ta kontakt med aktuelt senter/aktuelle sentra og samarbeide om videre prosess 
• Avklare/foreslå hvilket senter som bør få tildelt den aktuelle diagnosen 

Fase 1 – Beslutning 

• Sende brev til HSØ med informasjon og anbefaling om tildeling av ny diagnose 
• HSØ beslutter om diagnosen skal få et tilbud, hvilket senter som har hovedansvar og evt. 

hvilke andre sentra som kan være aktuelle 

Fase 2 – Kartlegging 

• Senteret har fått tildelt en diagnose(gruppe) og starter arbeidet 
• Etablere kontakt med sentrale fagpersoner og fagmiljøer 
• Intern kompetansebygging 
• Utarbeide første informasjon/nettekst om diagnosen, og det nye tilbudet på senteret  
• ”Bli kjent med”-opphold 
• Starte systematisk kartlegging og beskrivelse av den/de personene som har diagnosen 
• Arrangere kurs for for den/de som har diagnosen og pårørende 

Fase 3 – Oppfølging 

• Oppfølging av diagnosen (diagnosegruppen) med utgangspunkt i brukernes behov og læring 
på tildelt senter 

• Delta på aktuelle kurs og konferanser 
• Arrangere kurs og konferanser for, og i samarbeid med, aktuelle fagpersoner 
• Være oppdatert på ny forskning og annen litteratur 

Fase 4 – Oppsummering 

• Hva vet vi nå om diagnosen (gruppen)? 
– Ut fra litteratur 
– Ut fra egne undersøkelser og erfaringer 

• Hva vet vi om gruppens eksisterende tilbud ? 
• Hva vet vi om gruppens behov? 
• Hva mangler av kunnskap? 
• Hva trengs av utviklingsarbeid og ny forskning?  
• Oppdatere diagnosebeskrivelse på nett med senterets egne erfaringer med diagnosen/e 

(senere blir dette årlig oppdatering på nettside) 
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Fase 5 – Utvikling og implementering 

• Utvikle ny kunnskap gjennom utviklingsprosjekter, forskning etc. (master, PhD) 
• Lage kunnskapsoppsummeringer 
• Skrive artikler 
• Bidra til å utvikle gode utrednings- og oppfølgingsrutiner i samarbeid med 

spesialisthelsetjenesten, øvrige tjenesteytere lokalt og nasjonalt og brukerforeningene  
• Ha en god veiledningstjeneste  
• Finne ulike arenaer der vi kan informere, både på individnivå og systemnivå 

Fase 6 – Systemendring 

• Samlet vurdering tilsier at  ordinært tjenesteapparat gir adekvat og individuelt tilpasset 
oppfølging/hjelp 

• Dette innebærer å: 
• Diagnostisere og utrede tilstanden 
• Gir adekvat oppfølging og behandling 
• Følger opp ved livsfaseendringer, ”leve med” perspektivet 
• Har faglige referansegrupper (kontakt med fagfeller som jobber med det samme) 
• Benytter aktuelt senter som diskusjonspartner ved behov i en overgangsfase  

Fase 7 - Veiledning 

• Når systemendringen er gjennomført og brukerne med diagnosen får adekvat oppfølging og 
behandling, så fases diagnosen/diagnosegruppen ut av NKSD ( - og nye diagnoser kan fases 
inn) 

• Utfasing vil kun gjelde noen av de sjeldne diagnosene. De fleste sjeldne gruppene vil alltid 
trenge et kompetansesenter – 

• NKSD v/aktuelt senter skal bidra til at tilbudet fungerer, og evt. veilede og være en 
diskusjonspartner  

3.2 Prosedyrer og skjema for evaluering av diagnosene  
Det er utarbeidet et evalueringsskjema som skal benyttes ved gjennomgang av diagnosene. Dette 
skjemaet er et hjelpemiddel for å kartlegge enkeltdiagnoser/diagnosegrupper, og skal brukes som 
grunnlag for videre evaluering og planlegging av arbeidet med aktuell gruppe (utarbeidelse av 
strategier, virksomhetsplaner, forsknings- og utviklingsprosjekter etc. eller eventuell utfasing). 
Kartleggingen vil gi et bilde av den enkelte diagnose/diagnosegruppe som har et tilbud i NKSD og det 
tilbudet gruppen får/mottar samt avdekke nye/andre behov. Skjemaet fylles ut i fase 4 
(oppsummeringsfasen) og i fase 6 (systemendringsfasen), men kan også være egnet å bruke i 
forbindelse med tildelingen av nye diagnoser som en hjelp til kartleggingen i fase 0. Utfyllingen av 
skjemaet skal være et samarbeid mellom senteret, aktuell brukergruppe og aktuelle fagpersoner i det 
øvrige tjenesteapparatet.  

 

 

• Prosedyre for håndtering ved nye henvendelser om tildeling av kompetansesenter til 
en diagnose gis i vedlegg 2. 

• Prosedyre for evaluering av tilbudet til en diagnose/diagnosegruppe gis i vedlegg 3. 
• Skjema «Evaluering av tilbudet til diagnoser i NKSD – grunnlag for videre plan» gis i 

vedlegg 4. 
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4. Klassifisering av diagnoser som grunnlag for fordeling til de 
ulike sentrene 

En av hovedutfordringene ved tildeling av diagnoser til de ulike sentrene har vært å finne et godt 
klassifiseringssystem som egnet utgangspunkt for gruppering og fordeling av diagnosene. Orphanet 
(www.orpha.net) er den største og mest spesifikke databasen på sjeldne diagnoser i verden. De 
nasjonale teamene er ansvarlige for å samle inn informasjon knyttet til sjelden diagnoser i eget land i 
henhold til «Orphanet Standard Operating Procedures». Det franske koordinerende teamet er 
ansvarlig for infrastrukturen i database inkludert verktøy for registrering, kvalitetskontroll, 
klassifisering etc. 

På verdensbasis er det nå beskrevet nærmere 8000 sjeldne diagnoser (utgangspunkt i den  
europeiske sjeldendefinisjonen). Hvor mange av disse som er identifisert i Norge er ukjent. Når 
diagnosene skal fordeles på de ulike sentrene, er det viktig å gruppere dem på en måte som gir 
kompetansesentrene mulighet til å bruke sin eksisterende kunnskap og kompetanse. Til dette 
arbeidet har vi valgt å bruke Orphanet (www.orpha.net) med sitt kodesystem, ORPHAcode. Dette er 
den største databasen på sjeldne diagnoser i verden, og mer enn 40 land bidrar til å opprettholde og 
videreutvikle databasen. Arbeidet ledes av INSERM i Frankrike. I det pågående arbeidet med en 
større samordning av sjeldenfeltet i Europa (Joint Action for Rare Disorders, RD-Action, www.rd-
action.eu/extranet/), så har ekspertgruppen i EU anbefalt at Orphanet og ORPHAkoder 
implementeres i medlemslandene. Under beskrives vårt forslag til hvordan dette 
klassifiseringssystemet kan være nyttig å bruke ved tildeling av nye diagnoser til 
kompetansesentrene.  

Orphanet har utarbeidet klassifiseringssystemet ORPHAcode som har til hensikt å synliggjøre de 
sjeldne diagnosene i større grad enn det for eksempel ICD10 gjør. Klassifiseringssystemet er bygget 
opp hierarkisk, og består av 31 kapitler, hvorav 23 er ordnet etter organsystem. Det er stort sett de 
samme organsystemene som i ICD 10, men med tilleggspremisset «rare», f.eks. «Rare bone disease», 
«Rare vascular disease», «Rare neurological disease» etc. Til forskjell fra ICD 10, så har hver enkelt 
diagnose sin egne kode, og det er nå ca 7000 sjeldne diagnoser som er kodet mot ca 350 i ICD10. Se 
eksempel i figur 1.  

 

Orphanet benytter en inndeling av diagnosene og diagnosegruppene på ulike nivåer, med 
utgangspunkt i forandring på organ-nivå, figur 2.   

Måten å tenke på eksemplifiseres ved å vise hvordan 6 diagnoser i gruppen skjelettdysplasier er 
organisert i «hierarkiet» som starter med sjeldne bensykdommer, og videre nedover til primære 
bendysplasier osv, Vedlegg 5. I NKSD har TRS kompetansesenter, som fra tidligere av har ansvaret for 
gruppen «kortvokste med skjelettdysplasier», kunnskap om og kompetanse på mange av 

Figur 2 – Oppbygging av Orphanet Figur 1 – ICD10 vs ORPHAcode 
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utfordringene som disse som gruppe møter. Det ble derfor naturlig å søke HSØ om at disse 6 
diagnosene vist i vedlegg 5 skulle tildeles TRS.  

Til tross for denne gruppeinndelingen er det imidlertid viktig å vurdere hver enkelt diagnose for seg. 
Ikke minst fordi enkeltdiagnosene med undertyper kan være ganske ulike og ha tilleggs-
komplikasjoner (og co-morbiditet). Disse tilleggs-komplikasjonene kan for eksempel være stor grad 
av utviklingshemming eller store syn- og hørselsproblemer og kan være mer utfordrende enn selve 
skjelettforandringene. I slike tilfeller vil det være andre kompetansesentra som kan være mer nyttige 
for brukerne. Dette er også viktig med tanke på ønsket om at hver diagnose skal ha sin tilknytning til 
ett kompetansesenter, og at sentrene heller må bruke hverandres kunnskap og kompetanse internt i 
NKSD der det finnes overlappende problemstillinger.  

De fleste sjeldne diagnoser i Orphanet er organisert og beskrevet under flere hovedgrupper.  

5. Hva innebærer dette for det enkelte senter? 
Noen av sentrene har ansvaret for spesifikke diagnoser eller grupper av diagnoser der det gir seg selv 
hvilke «nye» diagnoser som passer inn, mens andre sentre har flere mer heterogene grupper.  

På sikt kan man tenke seg at det utarbeides en rammeportefølje* for det enkelte senter. Dette vil 
kunne bidra til økt forutsigbarhet og bedre ressursutnyttelse gjennom å bruke videre den 
grunnleggende kunnskapen som finnes på det enkelte senter, og i større grad involvere det enkelte 
senter i hele prosessen rundt tildeling av kompetansesentertilbud til flere grupper.  

*Rammeportefølje - denne kan utarbeides/defineres på ulike måter, for eksempel ved:  

• ICD-10, de diagnosene som faller inn under en ICD-10 kode, og samtidig fyller kriteriene 
• Grupper i Orphanet, bruke samme hovedinndeling som der – men må fylle hovedkriteriene 

for et tilbud i NKSD. 

En slik rammeportefølje vil kunne bidra til å lette arbeidet med å få til et mer formalisert samarbeid 
med klinisk virksomhet samt etablering av «diagnostiske klinikker»/diskusjonsteam med 
representanter fra både kompetansemiljø og klinisk miljø der det er aktuelt. 

NMK – Nevromuskulært kompetansesenter, inkluderte EMAN (Enhet for Medfødte og Arvelige 
Nevromuskulære tilstander), og Frambu har allerede fått tildelt diagnoser etter prinsippet om en 
rammeportefølje de selv har vært med på å utarbeide.  

Mange av gruppene i en slik portefølje vil også favne flere ultrasjeldne diagnoser (for eksempel 
sjeldne kromosomavvik, primære bendysplasier og sjeldne nevrologiske tilstander). Likevel vil NKSD 
på sikt se nærmere på hvordan vi skal tenke rundt tilbudet til de mest ultrasjeldne diagnosene.  

6. Konsekvenser for internasjonalt (europeisk) samarbeid på 
sjeldne diagnoser 

Hvordan vi organiserer dette arbeidet i Norge bør tilstrebe å gjenspeile alt som skjer på dette 
området i Europa. Det kan være nyttig å se til de europeiske referansenettverkene (ERNs) både i 
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forbindelse med fordelingen av diagnosene til de ulike sentrene, og i organiseringen av arbeidet på 
det enkelte senter.  

Anbefaler å følge med her: https://ec.europa.eu/health/ern/networks_en  

 

7. Vedlegg 
 

1. Brev fra HSØ vedr fasemodellen 

2. Prosedyre for håndtering ved nye henvendelser om tildeling av 
kompetansesenter til en diagnose 

3. Prosedyre for evaluering av tilbudet til en diagnose/diagnosegruppe 

4. Evalueringsskjema 

5. Klassifisering av sjeldne bendysplasier 
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Helse Sør-Øst er den statlige helseforetaksgruppen som har ansvar for spesialisthelsetjenestene i Østfold, Akershus, Oslo,  
Hedmark, Oppland, Buskerud, Vestfold, Telemark, Aust-Agder og Vest-Agder. Virksomheten er organisert i ett morselskap,  

Helse Sør-Øst RHF, og 11 datterselskap. I tillegg leveres spesialisthelsetjenester i regionen av private ideelle sykehus, private 
leverandører og avtalespesialister. 

Helse Sør-Øst RHF Telefon: 02411 
Postboks 404 Telefaks: 62 58 55 01 
2303 Hamar postmottak@helse-sorost.no 

Org.nr. 991 324 968 

Oslo universitetssykehus HF Ledelsen 
Postboks 4950 Nydalen 
0424 OSLO 

Vår referanse: Deres referanse: Dato: 

12/00677-20 07.10.2016 

Saksbehandler: 

Ulrik Sverdrup, +47 480 75 965 

Sjeldne diagnoser - Fasemodellen inkludert oppfølgingsskjema 

Vi viser til deres epost datert 22. 09.2016. Eposten inneholder et oversendelsesbrev og en 

beskrivelse av Fasemodellen, i 7 faser, og et oppfølgingsskjema for diagnoser i Nasjonal 

kompetansetjeneste for sjeldne diagnoser (NKSD). 

NKSD leder 9 nasjonale kompetansesentra for sjeldne diagnoser. Dette blir finansiert av 

øremerkede midler over Statsbudsjettet. 

Helse Sør-Øst RHF har i brev av 26.03.2012 fra Helse- og Omsorgsdepartementet, fått “ansvaret 

for godkjenning av hvilke grupper/enkeltdiagnoser som skal gis tilbud fra Nasjonal 

kompetansetjeneste for sjeldne diagnoser”. 

NKSD skriver i sitt brev at:” En viktig oppgave er å vurdere de ulike diagnosegruppenes behov 

for tjenester, kompetansesentrenes kjernekompetanse og hvilke tilbud som ytes fra andre deler av 

tjenesteapparatet. Denne vurderingen skal gjøres i fellesskap mellom den aktuelle brukergruppen, 

aktuelle fagpersoner i det øvrige tjenesteapparatet og kompetansesenteret. “Fasemodellen” er et 

verktøy som skal bidra til å gjøre arbeidet mer systematisk” 

NKSD skiver også i sitt forslag til strategi for 2017 – 2021: “En forutsetning for opprettelsen av 

NKSD var at flere grupper skulle få tilbud om kompetansetjeneste innenfor eksisterende 

rammer. Samtidig ser vi at kompetansebygging, kunnskapsspredning og samarbeid gjennom 

mange år, har gjort at tilbudet i ordinært tjenesteapparat nå i større grad dekker brukernes behov. 

Det blir nødvendig med en dynamisk tilnærming til hvem som skal ha tilbud i NKSD og hvilket 

tilbud de ulike diagnosene skal ha.”  

Helse Sør-Øst RHF er godt fornøyd med at det legges opp til en slik systematisk gjennomgang av 

hvilke sjeldne diagnoser som skal kunne få et sjeldensentertilbud, en evaluering av de tilbudene 

som i dag gis til brukere med en sjelden diagnose og hvilke diagnoser/hvilke tilbud som ikke 

lenger skal få tjenester fra et sjeldensenter. 

Journalført i Public 360°
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Helse Sør-Øst RHF mener det er viktig å ha en sterk brukerinvolvering i disse prosessene. 

Det er også viktig å ha en god representasjon fra de andre helseregionene inn i disse vurderingene 

og å sikre lik kvalitet og tilgjengelighet til tjenestene som ytes fra kompetansesentrene. 

I vurderingene som gjøres i forhold til hvilke diagnoser/hvilke tilbud som ikke lenger skal få et 

tilbud fra et sjeldensenter, er det viktig å dokumentere hvilke tilbud disse brukerne vil få i den 

øvrige spesialisthelsetjeneste og evt. kommunal helsetjeneste. Det er også viktig å dokumentere 

hvilke andre regionale tilbud som er bygd opp for denne gruppen. Vi vil også legge vekt på 

brukerorganisasjonens vurdering. 

Helse Sør-Øst RHF ber om at NKSD tar i bruk Fasemodellen for å vurdere hvilke diagnoser 

som skal få et sjeldensentertilbud, hvilke diagnoser som ikke lenger skal ha et sjeldensentertilbud 

og til evaluering av de tilbudene som i dag blir gitt. 

Beslutningen om hvilke diagnoser som skal ha et nasjonalt kompetansesentertilbud for sjeldne 

diagnoser og hvilke diagnoser som ikke skal ha et slikt tilbud, fattes av Helse Sør-Øst RHF. 

Med vennlig hilsen 

Helse Sør-Øst RHF 

Alice Beathe Andersgaard Ulrik Sverdrup 

fagdirektør medisin og helsefag spesialrådgiver  

Journalført i Public 360°



Prosedyre for håndtering ved nye 
henvendelser om tildeling av tilbud til 
en diagnose 

1. Hvis henvendelsen kommer til «Sjeldentelefonen»/
«Sjeldenpostkassen»

• Medisinsk spesialrådgiver (i samarbeid med ansvarlig for sjeldentelefonen) sjekker om
hovedkriteriene er oppfylt. Ofte vil et enkelt søk på www.orpha.net og andre medisinske
databaser (OMIM, Pub med etc.) gi den informasjonen som trengs.

• Hvis hovedkriteriene ikke er oppfylt, gis det beskjed til den/de som tok kontakt om at det
ikke er aktuelt med tilbud i NKSD. Hvis NKSD-f har forslag til (vet om) andre aktuelle tjenester
som kan være nyttige så bør det gis informasjon om dette i tilbakemeldingen.

1.1 Hvis hovedkriteriene er oppfylt – fase 0: 
• Sjekk om aktuell diagnose(gruppe) har en egen brukerforening, og ta evt kontakt med denne

for å få ytterligere informasjon
• Sjekk om det finnes medisinske miljøer med spesiell kunnskap om diagnosen/gruppen
• Litteratursøk – hva finnes av informasjon?
• Rådgiverne i NKSD stab gjør seg opp en mening om hvilket senter/hvilke sentra som er mest

aktuelle for å gi et tilbud
• Medisinsk rådgiver er ansvarlig for å innkalle aktuelle parter til et arbeidsmøte for å bli enige

om hvor gruppen bør ha sin hoved-tilhørighet / evt. avklare veien videre
• Brev med beskrivelse av gruppens behov og forslag til vedtak sendes HSØ (Fase 1).

1.2 Hvis henvendelsen kommer til et av sentrene 
• Medisinsk ansvarlig ved senteret (i samarbeid med aktuelle kolleger) gjør en vurdering av

hvor vidt de tenker at aktuell diagnose hører hjemme hos dem (dette blir enklere for
senteret om det i forkant foreligger en porteføljetildeling)

• Hvis nei; oversendes saken direkte til NKSD-f for vurdering og videre håndtering
• Hvis ja; sjekk om hovedkriteriene er oppfylt

o Saken tas videre til NKSD-f som i samarbeid med senteret (og evt. andre aktuelle
sentra / samarbeidspartnere) avklarer videre prosess og arbeidsfordeling, se over
(«Hvis hovedkriteriene er oppfylt»)

VEDLEGG 2
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1.3 Når en diagnose har fått helt eller delvis tilbud ved et senter, 
uten at brev er sendt til HSØ 

Flere av sentrene gir tilbud til ulike grupper der enkeltdiagnoser ikke er/har vært spesifisert. 
Dette har ført til at noen diagnoser har fått et tilbud ved et av sentrene fordi de på sett og vis 
passer inn under en «paraply» eller har overlappende problemstillinger med diagnoser som 
allerede har et tilbud der. Det kan da tenkes at disse diagnosene fortsatt skal ha et tilbud ved 
det aktuelle senteret, men disse diagnosene bør også vurderes i henhold til hovedkriteriene 
og andre kriterier for tilbud i NKSD (Fase 0). I tillegg bør det gjøres en kartlegging av hvilket 
tilbud som finnes fra før. Når dette er gjort, så skrives det en vurdering og forslag til tiltak 
som sendes NKSD-f (evt. inviteres fellesenhetens medisinske rådgiver med i denne 
prosessen). Endelig forslag til tiltak sendes HSØ for vedtak.  

Nå som genetiske og molkylærbiologiske tester stadig blir mer tilgjengelig, og flere og flere 
diagnoser blir beskrevet, så er det ønskelig at vurderingene vedr. hvilket tilbud 
enkeltdiagnosene skal få gjøres på et så «lavt nivå» som mulig i Orphanet-hierarkiet. 



Prosedyre for evaluering av tilbudet til 
en diagnose/diagnosegruppe  
Bygger på «Evalueringsskjema» 

Hvilken diagnose/diagnosegruppe skal evalueres? 
Hvilke av senterets diagnoser har hatt et tilbud over lang tid uten å ha blitt evaluert?  
Tenk faser – hvilken fase er de ulike diagnosene i? Evalueringsskjemaet er først og fremst 
tenkt i fase 4 og fase 6/7  

Fase 4 – Evalueringen har til hensikt å bidra til en mer målrettet plan for det videre 
arbeidet med gruppen – Hva er godt ivaretatt? Hva må senteret jobbe mer med? 
Aktuelle forsknings og utviklingsprosjekter? Aktuelle kurs/temaer for gruppeopphold? 
Aktuelt å skrive en kunnskapsoppsummering?  

Fase 6/7 – Evalueringen har til hovedhensikt å kartlegge hva som blir godt ivaretatt i 
det øvrige tjenesteapparatet. I noen få tilfeller kan diagnosen «fases ut» fra tjenesten, i 
andre tilfeller får man synliggjort hva som blir godt ivaretatt av andre fagmiljøer og 
senteret kan dermed planlegge å redusere aktiviteten på disse områdene. Uansett er det 
viktig at vurderingene og konklusjonen er godt begrunnet og dokumentert.  

Når er det aktuelt å tenke «gruppe» i stedet for enkeltdiagnose? 
I noen tilfelle passer det best å evaluere en og en diagnose(gruppe). Dette vil for eksempel 
gjelde for  

- diagnoser med mange undertyper - eks. osteogenesis imperfecta, ektodermal dysplasi, 
mucopolysakkaridose etc.  

- enkeltdiagnoser der det er relativt høy forekomst (selv om de er sjeldne) 

Andre ganger kan det være mer hensiktsmessig å evaluere diagnosene på «gruppenivå». Hvis 
man tar utgangspunkt i Orphanet klassifikasjonen, så må man se hvilket (svært) sjeldne 
diagnoser som tilhører samme «nivå» i Orphanet-klassifikasjonen – eks. «Primary bone 
dysplasia with disorganized development of skeletal components»  

Hvert senter må gjøre en vurdering av hva som blir mest hensiktsmessig for seg. Det er 
de som kjenner diagnosegruppene best. 

Settes inn på senterets virksomhetsplan  
- Før initiering av evaluering  
- Etter avsluttet gjennomgang – plan for videre arbeid med diagnosen/gruppen 
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Ta stilling til hvem som skal bidra i arbeidet og 
Representanter fra senteret 

Tenk arbeidsfordeling (diagnoseteam, kunnskapsteam, kommunikasjonsteam?) 
Representanter fra brukergruppen  

(der det finnes en brukerorganisasjon, så bestemmer de hvem som skal representere 
dem i arbeidsgruppen, om det ikke finnes en organisasjon så oppnevnes en 
representant fra diagnosegruppen – ta evt. kontakt med brukerrepresentantene i 
senterrådet for innspill/råd)  

Representanter fra aktuelle kliniske miljøer og andre relevante fagmiljøer: Hvem har 
kompetansesenteret hatt samarbeid med om aktuell gruppe (fra førstelinje- tjenester? Fra 
habiliteringstjeneste? Etc.)  
Andre?  

Ta stilling til hvordan arbeidet skal organiseres 
Vurdere å sette ned en prosjektgruppe med prosjektleder/prosjektansvarlig 

Utarbeide en kjøreplan  
I hvilket tidsrom skal evalueringen foregå? 
Milepæler (flytskjema)?  

- Planleggingsmøte på senteret  
- Skriftlig informasjon til aktuelle parter  
- Informasjonsmøte på senteret: gjennomgang av prosessen og tidsplan, fordeling av 
  oppgaver  
- Første oppsummering  
- Andre oppsummering – gjennomgang av vurderingene – diskusjon 
- Avslutning  

Lage et informasjonsbrev som sendes brukerorganisasjonen og andre aktuelle 
samarbeidsparter  

- Hva bør brevet inneholde? o Informasjon om hva en slik evaluering innebærer 
o Kopi av brev fra HSØ
o Hvilken funksjon har den enkelte bidragsyter?
o Innkalling til første møte for muntlig informasjon og fordeling av oppgaver
o Kontaktinformasjon til de ansvarlige på senteret

Rapportering  
Hva skal rapporteres? 
Til hvem? 
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Evaluering av tilbudet til diagnoser i NKSD – grunnlag for videre plan 

NKSD skal bidra til at alle personer med en sjelden diagnose får likeverdig tilgang til nasjonale kompetansetjenester. Samtidig skal NKSD ha fokus på å gjøre andre gode for å bidra til at de 
som har en sjelden diagnose blir godt ivaretatt i det ordinære tjenesteapparatet.  

En viktig oppgave er å vurdere de ulike diagnosegruppenes behov for tjenester, kompetansesentrenes kjernekompetanse og hvilke tilbud som ytes fra andre deler av tjenesteapparatet. 
Denne vurderingen skal gjøres i fellesskap mellom den aktuelle brukergruppen, aktuelle fagpersoner i det øvrige tjenesteapparatet og kompetansesenteret. «Fasemodellen» som 
arbeidsmodell skal bidra til å gjøre arbeidet mer ensartet og systematisk. Modellen tar utgangspunkt i et meldt behov fra en sjelden diagnose/diagnosegruppe, og beskriver prosessen fra 
kartlegging av gruppens behov, tilbud om utredning, behandling og oppfølging, og videre frem til siste fase der man gjør en vurdering av hvor vidt gruppen kan ivaretas i det ordinære 
hjelpeapparatet, eller om senteret skal/bør styrke sitt tilbud til aktuell gruppe gjennom mer utviklingsarbeid, forskning etc.   

Dette skjemaet er et hjelpemiddel for evaluering og videre planlegging av arbeidet med en aktuell diagnose(gruppe) ved utarbeidelse av strategier, virksomhetsplaner etc.  Denne 
gjennomgangen vil gi et bilde av den enkelte diagnose/diagnosegruppe som har et tilbud i NKSD og det tilbudet gruppen får/mottar samt avdekke nye/andre behov. Skjemaet fylles ut i fase 
4 (evalueringsfasen) og i fase 6 (systemendringsfasen). Deler av skjemaet kan også være et nyttig hjelpemiddel ved vurdering av nye diagnoser som eventuelt skal få et tilbud i NKSD, fase 0. 

Utfyllingen av skjemaet skal være et samarbeid mellom senteret, aktuell brukergruppe og aktuelle fagpersoner i det øvrige tjenesteapparatet. 

Diagnosenavn 
Synonymer og forkortelser

Navn på aktuell diagnose/diagnosegruppe 

Synonymer og forkortelser 

Koder 

ICD-10 
ICD-10 koden finner du på 
www.orpha.net. I bildet «Simple 
search» skriver du inn navnet på 
diagnosen og krysser for «Disease 
name». Da kommer det opp en 
faktaboks med informasjon.  

Orpha nummer 
Orphanummer finner du på 
www.orpha.net. i samme 
faktaboks som ICD-10 koden 

Prevalens  
Prevalens (forekomst) finner du på www-orpha.net i 
samme faktaboks som kodene 

For noen diagnoser har vi tall fra Norge eller andre land 
det er naturlig å sammenligne oss med. Da kan du skrive 
det tallet i ruten, men legge til kilden. Dette kommer i 
tillegg til tallet fra orpha.net 

Periode for 
kartlegging 

Måned/år (fra – til) 
I hvilken periode ble evalueringen gjennomført? 

Deltakere i 
kartleggingsgruppen 

Navn og kontaktmail på: Brukerrepresentant(er), representanter fra senteret og representanter fra andre fagmiljøer (inkl. 
arbeidssted)  
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Brukerforening 

Nei  ☐        Ja  ☐Klikk i ruten. 
Navn:  
Hvis det ikke er brukerforening kan dere skrive aktuelle kontaktpersoner for 
diagnosegruppen. 

Medlem av FFO  ☐ SAFO  ☐ 
Klikk i ruten. 

Hvilket senter i har 
ansvar for denne 
diagnosegruppen? 

Navn på aktuelt senter 

Antall registrerte brukere Hvor mange personer med denne diagnosen har senteret registrert i sin database? 

Antall henvendelser/3 år 
Hvor mange henvendelser om denne diagnosen har senteret hatt de siste tre årene? Vi vet alle at det 
kan variere, men over tre år får vi et snitt. 

Hva handler henvendelsene om? 
Hvilke tema er etterspurt? Behandling/medisinering, medisinsk oppfølging, informasjon til 
barnehage/skole/jobb/sykehjem. Spesielle fagområder; fysioterapi, ernæring, psykologi etc. 

Viktige fagområder for diagnosegruppen? 
Hvilke faggrupper er det spesielt viktig for pasientgruppen å ha kontakt med? (Individuelt kan det være 
mange, men hva er generelt for hele gruppen)  

Diagnosegruppen har fått tilbud fra 
kompetansesenter fra (år) 

Hvilket år fikk diagnosegruppen tilbud fra kompetansesenteret? 

Kort beskrivelse av 
diagnosegruppen 
Max 300 ord 

Vi anser at diagnosen er kjent for de som er med på vurderingen, så kun en kort beskrivelse. Prøv deretter å skildre viktige ulikheter 
innad i diagnosegruppen, ex. behandling/ikke behandling, alvorlig/mindre alvorlig, aldersgrupper som evt. har spesielt behov for 
kompetansesentertjenester osv. 

Oppsummeringen som står under fakta-boksen på orpha.net kan i noen tilfeller være nyttig å sitere. 

Nasjonale 
retningslinjer 

Ja    ☐     Lenke: 

Nei ☐      
Noen diagnoser/grupper har nasjonale retningslinjer utarbeidet av Helsedirektoratet. Da krysser du av her og limer inn lenken. 

Faglige anbefalinger/ 
oppfølgingsrutiner 

Ja    ☐     Lenke:   

Nei ☐      
En del diagnoser har fått utarbeidet faglige anbefalinger eller oppfølgingsrutiner. Da krysser du av her og limer inn lenken. 

Hvilket behandlings-
tilbud har gruppen? 

Annen oppfølging? 

Beskriv alle typer for behandlingstilbud til gruppen. Tenk både nasjonalt, regionalt og lokalt (- internasjonalt?).  
Ikke glem å tenke på både medisinsk og annen type oppfølging/behandling (medikamentell, Statped, habiliteringstjenesten osv.) 
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Tilbud fra TAKO? Ja  ☐    Nei  ☐ 
Klikk i boksen 

Diagnose alene er ikke utløsende for et tilbud ved TAKO-senteret. TAKO-senteret gir tjenester til brukere 
med en sjelden diagnose som gir problemstillinger knyttet til munnhelse eller -funksjon. Har denne 
gruppen fått tilbud fra TAKO? Mener dere at gruppen har problemstillinger som ikke kan løses av 
lokal/regional tannhelsetjeneste? Ta evt. kontakt med TAKO! 

Fagmiljø og 
kontaktpersoner i 
Norge 

Voksne: Noen diagnoser har aktive fagmiljøer, andre har bare enkeltpersoner. Gi en beskrivelse av omfanget for voksne 
pasienter.  
Skriv også hvor miljøene holder til, f.eks. Habiliteringstjenesten Vestre Viken eller dr. Dyregod m/arb.sted  

Barn: Samme som over, men for barn. 

Diagnoserettede  
tverrfaglige team / fagteam? 

Er det opprettet tverrfaglige team for diagnosen, med fagpersoner utenfor senteret 

Internasjonale 
fagmiljø 

Fagmiljøer, sykehus, sentra osv. som er engasjert i diagnosen/diagnosegruppen som senteret samarbeider med. 

Tilbud fra 
kompetansesenteret 

Lokale informasjonsmøter 
(antall/ siste 3 år, 
problemstillinger?) 

Antall møter i fjor med lokalt hjelpeapparat, om brukere med denne diagnosen, enten ved utreise 
eller videokonferanse. 
Hva var de vanligste problemstillingene som lå til grunn for møtene? 

E-læringskurs Tema, målgruppe, årstall 

Kurs  diagnoserettet 
Tema, målgruppe, årstall 

Kurs  ikke diagnoserettet 
 Tema, målgruppe, årstall 

Er senteret representert i 
brukerforeningens fagråd? 

Ja  ☐    Nei   ☐    Har ikke fagråd ☐  

Hvem/hvilket team på 
senteret er mest involvert i 
diagnosen?  

Andre tilbud fra senteret? 
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Informasjons-materiell 

Fra kompetansesenteret: Hva har dere utarbeidet av ulike typer skriftlig materiell de siste 10 årene? Filmer? E-læring osv. 
Skriv årstall for ferdigstilt materiell.  

Fra andre: Er det andre aktører som har utarbeidet materiell for denne gruppen? Foreninger, sykehus, medisinsk industri osv. 

FoU fra 
kompetansesenteret 
- diagnoserelatert 

PhD: 

Mastergrad: 

Vitenskapelige artikler 
siste 10 år: 

Utviklingsarbeid/ 
relevante prosjekter 

Skriftlige arbeider, prosjekter osv. – beskriv! 

Litteratursøk 

Hva finnes av 
informasjon, 
beskrivelser og empiri ? 

Database/søkeord/ 
antall treff/dato 

Pub Med (søkeord) (antall treff) (dato for søket) 
Orpha.net (søkeord) (antall treff) (dato for søket) 
Rarelink.no (søkeord) (hvilke språk) (dato for søket) 
CINHAL (søkeord) (antall treff) (dato for søket) 
PsycINFO (søkeord) (antall treff) (dato for søket) 
PEDro (søkeord) (antall treff) (dato for søket) 
ERIC (søkeord) (antall treff) (dato for søket) 
Andre databaser? 

FoU-spørsmål/ideer Hva ønsker vi å vite mer om? Uavklarte spørsmål? 

Andre kommentarer 
/utdypende 
informasjon 



Revidert 09.11.2017 LLW 
5 

Utdypende 
informasjon fra 
brukerforeningen 

Oppsummering og 
vurdering. Begrunnelse ved 
forslag om utfasing fra 
NKSD  
(Fra brukerforeningen) 

Hva bør/kan beholdes som tjenesteområde?  
Hvilke oppgaver ivaretas av andre deler av hjelpeapparatet? 

Oppsummering og 
vurdering. Begrunnelse ved 
forslag om utfasing fra 
NKSD  
(Fra utvalgte fagmiljø) 

Hva bør/kan beholdes som tjenesteområde? 
Hvilke oppgaver ivaretas av andre deler av hjelpeapparatet? 

Oppsummering og 
vurdering. Begrunnelse ved 
forslag om utfasing fra 
NKSD  
(Fra kompetansesenteret) 

Hva bør/kan beholdes som tjenesteområde?  
Hvilke oppgaver ivaretas av andre deler av hjelpeapparatet? 

Utfasing fra NKSD 
anbefales 

Ja   ☐  Nei  ☐ 

Ved forslag om utfasing, sendes vurderingen til fellesenheten i NKSD som foretar videre behandling.  Endelig avgjørelse foretas av Helse Sør-Øst som har 
avgjørende myndighet.  
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Eksempel på organisering og inndeling under gruppen «Sjeldne beinsykdommer» – se 

punktmerking for nivå, og gul merking for de aktuelle diagnosene:  

 Rare bone disease ORPHA93419

o Primary bone dysplasia ORPHA364526

 Acromelic dysplasia ORPHA93436

 Trichorhinophalangeal syndrome, ORPHA324764

 Acromesomelic dysplasia ORPHA93437

 Bent bone dysplasia ORPHA93439

 Chondrodysplasia punctata ORPHA93442

 Cleidocranial dysplasia and isolated cranial ossification defect

ORPHA93451

 +++ - several more groups

 Primary bone dysplasia with disorganized development of skeletal

components,ORPHA93450

 Bone dysplasia, Azouz type, ORPHA1844

 Carpotarsal osteochondromatosis, ORPHA2767

 Cheirospondyloenchondromatosis, ORPHA99647

 Cherubism, ORPHA184

 Dysplasia epiphysealis hemimelica, ORPHA1822

 Dysspondyloenchondromatosis, ORPHA85198

 Enchondromatosis = Ollier syndrom, ORPHA296

 Exostoses - anetodermia - brachydactyly type E, ORPHA1962

 Fibrous dysplasia of bone,ORPHA249

o Monostotic fibrous dysplasia, ORPHA93277

o Polyostotic fibrous dysplasia,ORPHA93276

 Genochondromatosis type 1, ORPHA85197

 Genochondromatosis type 2, ORPHA93398

 Gnathodiaphyseal dysplasia,ORPHA53697

 Inclusion body myopathy with Paget disease of bone and

frontotemporal dementia,ORPHA52430

 Maffucci syndrome, ORPHA163634

 Mazabraud syndrome, ORPHA57782

 McCune-Albright syndrome ,RPHA562

 Metachondromatosis, ORPHA2499

 Metaphyseal chondromatosis with D-2-hydroxyglutaric

aciduria, ORPHA99646

 Multiple non-ossifying fibromatosis, ORPHA2029

Klassifisering av sjeldne bendysplasier

http://www.orpha.net/consor/cgi-bin/Disease_Search.php?lng=EN&data_id=12333&disease=Rare-bone-disease&search=Disease_Search_Simple
http://www.orpha.net/consor/cgi-bin/Disease_Search.php?lng=EN&data_id=22373&disease=Primary-bone-dysplasia&search=Disease_Search_Simple
http://www.orpha.net/consor/cgi-bin/Disease_Search.php?lng=EN&data_id=12347&disease=Acromelic-dysplasia&search=Disease_Search_Simple
http://www.orpha.net/consor/cgi-bin/Disease_Search.php?lng=EN&data_id=21805&disease=Trichorhinophalangeal-syndrome&search=Disease_Search_Simple
http://www.orpha.net/consor/cgi-bin/Disease_Search.php?lng=EN&data_id=12348&disease=Acromesomelic-dysplasia&search=Disease_Search_Simple
http://www.orpha.net/consor/cgi-bin/Disease_Search.php?lng=EN&data_id=12350&disease=Bent-bone-dysplasia&search=Disease_Search_Simple
http://www.orpha.net/consor/cgi-bin/Disease_Search.php?lng=EN&data_id=12353&disease=Chondrodysplasia-punctata&search=Disease_Search_Simple
http://www.orpha.net/consor/cgi-bin/Disease_Search.php?lng=EN&data_id=12362&disease=Cleidocranial-dysplasia-and-isolated-cranial-ossification-defect&search=Disease_Search_Simple
http://www.orpha.net/consor/cgi-bin/Disease_Search.php?lng=EN&data_id=12361&disease=Primary-bone-dysplasia-with-disorganized-development-of-skeletal-components&search=Disease_Search_Simple
http://www.orpha.net/consor/cgi-bin/Disease_Search.php?lng=EN&data_id=12361&disease=Primary-bone-dysplasia-with-disorganized-development-of-skeletal-components&search=Disease_Search_Simple
http://www.orpha.net/consor/cgi-bin/Disease_Search.php?lng=EN&data_id=2520&disease=Carpotarsal-osteochondromatosis&search=Disease_Search_Simple
http://www.orpha.net/consor/cgi-bin/Disease_Search.php?lng=EN&data_id=14220&disease=Cheirospondyloenchondromatosis&search=Disease_Search_Simple
http://www.orpha.net/consor/cgi-bin/Disease_Search.php?lng=EN&data_id=996&disease=Cherubism&search=Disease_Search_Simple
http://www.orpha.net/consor/cgi-bin/Disease_Search.php?lng=EN&data_id=1896&disease=Dysplasia-epiphysealis-hemimelica&search=Disease_Search_Simple
http://www.orpha.net/consor/cgi-bin/Disease_Search.php?lng=EN&data_id=11656&disease=Dysspondyloenchondromatosis&search=Disease_Search_Simple
http://www.orpha.net/consor/cgi-bin/Disease_Search.php?lng=EN&data_id=2257&disease=Enchondromatosis&search=Disease_Search_Simple
http://www.orpha.net/consor/cgi-bin/Disease_Search.php?lng=EN&data_id=1907&disease=Exostoses---anetodermia---brachydactyly-type-E&search=Disease_Search_Simple
http://www.orpha.net/consor/cgi-bin/Disease_Search.php?lng=EN&data_id=743&disease=Fibrous-dysplasia-of-bone&search=Disease_Search_Simple
http://www.orpha.net/consor/cgi-bin/Disease_Search.php?lng=EN&data_id=12219&disease=Monostotic-fibrous-dysplasia&search=Disease_Search_Simple
http://www.orpha.net/consor/cgi-bin/Disease_Search.php?lng=EN&data_id=11655&disease=Genochondromatosis-type-1&search=Disease_Search_Simple
http://www.orpha.net/consor/cgi-bin/Disease_Search.php?lng=EN&data_id=12320&disease=Genochondromatosis-type-2&search=Disease_Search_Simple
http://www.orpha.net/consor/cgi-bin/Disease_Search.php?lng=EN&data_id=10739&disease=Gnathodiaphyseal-dysplasia&search=Disease_Search_Simple
http://www.orpha.net/consor/cgi-bin/Disease_Search.php?lng=EN&data_id=10698&disease=Inclusion-body-myopathy-with-Paget-disease-of-bone-and-frontotemporal-dementia&search=Disease_Search_Simple
http://www.orpha.net/consor/cgi-bin/Disease_Search.php?lng=EN&data_id=10698&disease=Inclusion-body-myopathy-with-Paget-disease-of-bone-and-frontotemporal-dementia&search=Disease_Search_Simple
http://www.orpha.net/consor/cgi-bin/Disease_Search.php?lng=EN&data_id=17509&disease=Maffucci-syndrome&search=Disease_Search_Simple
http://www.orpha.net/consor/cgi-bin/Disease_Search.php?lng=EN&data_id=10777&disease=Mazabraud-syndrome&search=Disease_Search_Simple
http://www.orpha.net/consor/cgi-bin/Disease_Search.php?lng=EN&data_id=279&disease=McCune-Albright-syndrome&search=Disease_Search_Simple
http://www.orpha.net/consor/cgi-bin/Disease_Search.php?lng=EN&data_id=2311&disease=Metachondromatosis&search=Disease_Search_Simple
http://www.orpha.net/consor/cgi-bin/Disease_Search.php?lng=EN&data_id=14219&disease=Metaphyseal-chondromatosis-with-D-2-hydroxyglutaric-aciduria&search=Disease_Search_Simple
http://www.orpha.net/consor/cgi-bin/Disease_Search.php?lng=EN&data_id=14219&disease=Metaphyseal-chondromatosis-with-D-2-hydroxyglutaric-aciduria&search=Disease_Search_Simple
http://www.orpha.net/consor/cgi-bin/Disease_Search.php?lng=EN&data_id=1960&disease=Multiple-non-ossifying-fibromatosis&search=Disease_Search_Simple
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