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Kalmar. Att få en sjukdom 
som inte många andra har 
är inte lätt för den drabba
de. Det är inte heller lätt 
för läkare och annan vård
personal. De sällsynta 
sjukdomarna är precis 
som ordet säger: Sällsynta. 
Därför är det ofta svårt för 
läkare att ställa diagnos 
när man har en patient 
med ovanliga och ibland 
många olika symtom 
framför sig.

Dessutom saknas ofta till
räcklig kunskap inom 
s kolan, försäkrings kassan, 
social tjänsten och andra 
samhällsaktörer.

Även om en diagnos är 
sällsynt finns många drab
bade. Nationella funktio
nen sällsynta diagnoser 
uppskattar att uppemot 30 
miljoner människor i 
E uropa har en sällsynt diag
nos och det finns uppemot 
8 000 sällsynta diagnoser.

Centrum för sällsynta 
d iagnoser vill lyfta upp pro
blematiken. På onsdagen 

a rrangerade de en efter
middag med fokus på säll
synta diagnoser på läns
sjukhuset i Kalmar.

– Vi skulle önska att det 
fanns ett nationellt cent
rum, där man kunde sam
la kompetenser. I dag 
hänger det ofta på om man 
träffar en läkare eller an
nan vårdpersonal som har 
ett särskilt intresse eller 
engagemang, säger Lisa 
Wallenius, ordförande i 
Riksförbundet Sällsynta 
diagnoser.

Hon startade organisatio
nen eftersom hon själv har 
en dotter, i dag vuxen, med 
en sällsynt diagnos.

– Jag upptäckte att 
många hade samma fråge
ställningar som jag, om 
hur vårdsituationen var, 
och jag hörde många sorg
liga historier. Det ska inte 
vara så att man ska ha 
t uren och ”råkar möta” 
n ågon som är intresserad. 

Föräldern Fia Näslund 
känner att hon hade tur. 

När hon kom in till sjuk
huset var hennes dotter 
Ester åtta veckor. Ester 
hade kramper. Den första 
läkaren hon mötte var 
barnläkaren Maria 
Öreberg. Hon blev genast 
engagerad i fallet och diag
nosen tuberös skleros 
komplex (TSC) ställdes 
inom ett par veckor.

– Vissa får inte den diag
nosen förrän i vuxen ålder. 
Samtidigt kan vi inte be
gära att alla kan alla diag
noser. Det är därför det 
b ehövs samordning, säger 
Lisa Wallenius.

– Ja, min förhoppning är 
att vi har en organisation 
som gör att kunskapen 
finns kvar, även när jag 
inte jobbar här, säger 
M aria Öreberg.

Hon blev själv intresserad 
av sällsynta diagnoser när 
hon jobbade inom habili
tering och upptäckte att 
det förutom barn med 
Downs syndrom och CP
skador fanns barn med 

neurologiska handikapp 
som inte hade någon tyd
lig diagnos.

– Sedan dess har det gått 
mycket framåt. Tack vare 
genetiken kan man i dag 
upptäcka fler sällsynta 
diag noser, säger barn
läkaren Maria Öreberg.

Hon håller med om att 
man skulle behöva samla 
kompetenser.

– Diagnostiken är en 
grund. Sedan handlar det 
om att ta hand om sympto
men. Ett stort problem är 
när barnen går över i vux
envården. Eftersom 
många av de här diagno
serna ger problem med 
o lika delar av kroppen, så 
skickas de runt till olika 
specialistläkare. Det vore 
väldigt värdefullt med 
exem pelvis en samord
nande läkare som kan 
h ålla samman alla olika 
perspektiv och vara en lots 
för patienten.

Sofia HeDman

% Fakta

Sällsynt diagnos

Det finns ungefär 8 000 
sällsynda diagnoser.
Socialstyrelsens kun-
skapsdatabas innehåller 
cirka 325 diagnosbe-
skrivningar.
Hur många som har en 
sällsynt diagnos i Kalmar 
län är oklart. Det finns 
inget särskilt register.  
I Europa finns ungefär 30 
miljoner människor med 
sällsynta diagnoser.
En sällsynt diagnos räk-
nas i Sverige som en sjuk-
dom som drabbar färre än 
en på 10 000.
Många sällsynta diagno-
ser är genetiskt betingade, 
och livslånga. Ofta är 
diagnoserna syndrom, 
alltså en kombination av 
symptom som kan med-
föra svåra funktionsned-
sättningar. många diagno-
ser ger fler och fler sym-
tom ju äldre patienten blir.
Ett par exempel på säll-
synta diagnoser är: Addi-
sons sjukdom, Neurofi-
bromatos (NF) Akondro-
plasi, Osteogenesis 
imperfecta (OI).

●● Sällsynta diagnoser kan medföra stora svårigheter. 
●● Okunskapen i samhället är stor. 
●● I Kalmar har en unik konferens lyft problematiken.

Maria Öreberg barnläkare, Lisa Wallenius ordförande i Riksförbundet Sällsynta sjukdomar och Fia Näslund, förälder till ett barn med sällsynt diagnos, diskute-
rar vikten av samordning kring patienter med sällsynta sjukdomar. Foto: Mats HolMertz

Okända sjukdomar ställer 
krav på vård och patienter

Man hotade 
polisman 
med kniv
En man i 60-årsåldern 
har anhållits sedan han 
natten till lördag attack-
erat en civil polisbil och 
hotat en polisman med 
kniv.

Kalmar. Händelsen 
ägde rum i centrala Kal
mar där mannen helt 
sonika gick fram till 
den civila polisbilen 
och skar sönder däcket. 
När polismannen som 
körde bilen upptäckte 
detta blev han hotad 
med kniv av gärnings
mannen. Mannen kun
de senare gripas och 
fördes till häktet.

– Mannen är känd av 
oss sedan många år, 
s äger Anders Olsson på 
polisen.

Brottet rubriceras 
som försök till grov 
misshandel och förgri
pelse mot tjänsteman.

Jörgen Ström

Kvinna tagen 
för rattfylleri
Kalmar. En kvinna i 
45årsåldern stoppades 
av polis på Larmgatan i 
Kalmar under natten 
mot söndagen för att 
hon trotsade nattförbu
det mot trafik. Då upp
täcktes att kvinnan ock
så var alkoholpåverkad. 
När hon blåste uppmät
tes 0,5 promille i blodet.

Sjukhuset 
utsatt för 
inbrott
Kalmar. Länssjukhuset 
i Kalmar utsattes för in
brott under fredagen. 
På en avdelning har 
n ågon eller några tagit 
sig in i ett medicin
förråd och stulit läke
medel. Polisen söker 
tips som kan göra att 
stölden klaras upp.

Stöldraid på 
Storgatan
Kalmar. Tre närliggan
de butiker på Storgatan 
utsattes under helgen 
för inbrott. Såväl Lin
déns Blomsterhandel 
som Glimt och Café 
K önig drabbades. I två 
av butikerna kom gär
ningsmannen eller gär
ningsmännen över kon
tanter. I den tredje buti
ken är det oklart vad 
som stals. Polisen ska 
göra brottsplatsunder
sökning.


