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NYHETER

Publicerad igår kl 23.00

NYHETER. Det finns 8000 sällsynta diagnoser eller syndrom.
Cirka 200000 personer, två procent av Sveriges befolkning tillhör dessa grupper.
- Det finns det sannolikt ett stort mörkertal, säger Magnus Burstedt.
Han verkar som barnläkare och genetiker vid Norrlands universitetssjukhus.
Utanför dessa specialfunktioner brinner han också för gruppen med sällsynta
diagnoser och syndrom.
De sällsynta diagnoserna är medfödda, livslånga, inte botbara och innebär ofta
komplexa funktionsnedsättningar.
Patienterna drabbas ofta av ojämlikhet i vården, missförstånd och inte minst
misstroddhet.
Samtidigt arbetas det runt om i landet med att starta kompetenscentrum vid de olika
universitetssjukhusen.
Där ligger dock Umeå steget efter.
- Det krävs ett politiskt beslut för att något ska hända och tanken är att det ska bli mer
organiserat och en tydligare struktur för människor med sällsynta diagnoser. Här måste
landstingen i norra regionen ta ett gemensamt beslut, säger Magnus Burstedt.

Han har inte fått något direkt uppdrag att arbeta med dessa patientgrupper. Däremot
representerar han norra regionen i Nationella funktionen sällsynta diagnoser.
- Här på sjukhuset samarbetar jag med kollegor på barnkliniken, ögon, öron, samt
tandläkarna, men för att ett centrum ska bli verklighet så behövs det som sagt ett
politiskt beslut.
- Vi måste hoppas och tro att det ska bli centrum i Umeå för hela regionen och sen får
vi se när det kan bli verklighet, säger Magnus Burstedt.

Malin Grände är opinionsbildare och projektmedarbetare på Riksförbundet Sällsynta
diagnoser. Hon menar att det finns en allmän okunskap om dessa diagnoser – även
inom läkarkåren.
- Det gäller allt från grundkursen på läkarutbildningen till forskningen, säger hon och
fortsätter:
- Hittills har det varit så att duktiga människor som brinner för ämnet börjar jobba på
var sitt håll och då är det återigen tillfälligheter om det blir bra. Vi vill ha en struktur och
en organisation som fungerar även för personer med Sällsynta diagnoser.
Karolinska sjukhuset i Stockholm och Drottning Silvias barn- och ungdomssjukhus i
Göteborg har kommit längst med sina centrum för sällsynta diagnoser. Den sista
februari varje år firas Sällsynta dagen i hela 84 länder.
Initiativet kom från Sverige 2008 och i år är temat solidaritet.

En ständig kamp för att bli trodd
Christina är sällsynt - sonen Peter likaså. Det är dock ingenting de
går omkring och skryter med. - Att ha en sällsynt diagnos innebär en
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