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Handlingsplan 2022 för RPO Sällsynta sjukdomar 
(SS) 

Bemanning och mötesstruktur  

Grundbemanning i RPO består av representanter från Jönköping, Kalmar och 

Östergötlands län med olika kompetenser och ledamot i NPO Sällsynta Sjukdomar är 

ordförande. Under pandemin har arbetet inte skett i samma omfattning men är nu på 

gång att startas upp igen. Planen är 4 möten per år och därutöver workshops med 

inbjudna deltagare och patientföreträdare för att diskutera olika angelägna frågor. RPO 

SS är under uppbyggnad och aktuella arbetsformer är under utveckling, Vi arbetar med 

att få representativitet avseende län, yrkeskategori, område ( tex kommun, 

försäkringskassa, vård) och patientföreträdare. Arbetet med att omstrukturera med nya 

deltagare i RPO SS startades precis innan pandemin och har av den anledningen inte 

slutförts. Diskussion pågår med intresserade personer som kan ingå i RPO SS men vi 

söker fortfarande efter fler. Detta arbete har fördröjts av pandemin men är nu igång 

igen.  

 

Kommunikation 

Kommunikation på nationell, regional och lokal nivå. 

På nationell nivå sker kommunikation via NPO,  Centrum för sällsynta diagnoser (CSD) 

som finns vid alla Universitetssjukhus och Patientföreningar. På regional och lokal nivå 

sker kommunikation via CSD sydöst, de olika involverade verksamheterna och 

patientföreträdare för olika patientföreningar.  

 

Prioriterade förbättringsområden 

Prioriterade områden 2022 för RPO Sällsynta sjukdomar i sydöstra sjukvårdsregionen 

kommer arbeta utifrån de initiativ som tas från NPO sällsynta sjukdomar. Precis som 

tidigare år handlar det om att arbeta för att det skall erbjudas jämlik tillgång till 

diagnostik, behandling och uppföljning när det gäller sällsynta sjukdomar. Det handlar 

också om att kunskapsnivån kring sällsynta sjukdomar behöver öka för att man skall 

kunna nå dit. Det sker inom NPO NAG arbete för att öka kunskapen och skapa nätverk 

och team i Sverige kring sällsynta sjukdomar. RPO SS är en del i detta arbete. För att nå 

jämlik vård behöver fler steg tas och RPO SS har därför valt att arbeta med några delar 

till att börja med.  
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Övergång barn - vuxen 

 

Arbetet med övergång från barn till vuxen-vård har pågått under ett par år och fortsätter 

även kommande år då detta är ett långsiktigt arbete som tar tid att implementera. 

Arbetssättet är på gång på bland annat habiliteringarna runt om i regionen men målet är 

att arbetssättet skall kunna nå ut ännu bredare i vården kring de sällsynta sjukdomarna 

för att säkra en trygg övergång till vuxenvården.  

 

Multidisciplinära konferenser (MDK) 

 

Multidisciplinära konferenser används allt mer och detta är ett pågående långsiktigt 

arbete inom RPO SS. Inom området MDK kommer man samverka med NPO inom flera 

områden men även med NPO NAG. MDK som arbetsinstrument är känt men behöver 

användas i större utsträckning för att skapa vårdplaner för de sällsynta sjukdomarna.  

 

Kartläggning 

 

Kunskapsstyrningen har som uppgift att se över kvalitetsmått och uppföljning i vården. 

Detta är en utmaning inom sällsynta sjukdomar då flertalet diagnoser saknar ICD-10 

kod och att det i nuläget ej finns aktuellt register. Behandlingsrekommendationer är 

framtagna avseende vissa sällsynta sjukdomar och NPO SS avser att även 

fortsättningsvis arbeta med nationella vårdförlopp avseende dessa sjukdomar. Detta 

innebär att RPO SS behöver arbeta med kartläggning avseende dessa patienter för att 

kunna arbeta med vidare med kvalitetsuppföljning. För att i framtiden underlätta 

avseende kvalitetsuppföljning så är det angeläget med register för sällsynta sjukdomar, 

registerarbetet fortsätter genom arbete i NPO som har en NAG som arbetar med att 

skapa register för sällsynta sjukdomar.  

 

Remisser och uppdrag till RPO SS 
 

Arbetet med att hantera remissgenomflödet i RPO SS pågår för att förenkla och 

förbättra processen när remisserna kommer och skall besvaras. Inflöde av remisser som 

skall besvaras har ökat och det är viktigt att hitta ett bra arbetssätt att hantera dem på 

bästa sätt. Det kommer även uppdrag till RPO SS att vara delaktiga i framtagandet av 

tex riktlinjer.  
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Vårdriktlinjer 

 

Under 2022 kommer nya nationella riktlinjer för 22q11 deletionssyndrom och Prader 

Willis syndrom. RPO SS kommer under 2022 att tillsätta en RAG för att arbeta med en 

rutin för implementering av riktlinjerna i sydöstra sjukvårdsregionen. 

 

Register och kartläggning 

 

RPO SS deltar aktivt i arbetet i NAG register inom sällsynta sjukdomar. Arbetet är 

precis i uppstart och det kommer att fortlöpa under 2022. I sydöstra arbetas det också 

med frågan om att kunna få tillgång till data från alla tre länen för att arbetet skall kunna 

fortsätta med att kartlägga hur det ser ut med antal patienter med sällsynta sjukdomar i 

vår sjukvårdsregion. 

 

NAG sällsynta sjukdomar med komplexa vårdbehov 

 

Ledamot i NPO SS från Sydöst är ordförande i NAG sällsynta sjukdomar med 

komplexa vårdbehov. Arbete pågår med att hitta struktur på lokal/ regional/ nationell 

nivå för jämlik vård och bibehållen vårdkedja. Inom RPO SS pågår förberedelse för att 

implementera struktur när beslut finns nationellt 

 

Patientlöfte och mål 

 

I samtliga delarbeten inom RPO SS så arbetar vi aktivt med aktuella patientlöften. 

Utifrån våra fokusområden har vi koncentrerat oss extra på några patientlöften och vår 

strävan är att man som en patient med en sällsynt sjukdom skall: 

• erbjudas vård som är lättillgänglig 

• ha samma rätt som andra till diagnostik och behandling   

• få vara delaktig och välinformerad igenom hela vårdkedjan  

• erbjudas jämlik vård. Detta är i dagsläget en långsiktig utmaning i hela landet då 

kunskapen är låg och det saknas nationell samordning av kompetens.  

 

 

 

 


