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KORTFATTAD MOTIVERING

Nära 30 miljoner européer är drabbade av sällsynta sjukdomar. Var och en av dessa 
sjukdomar berör endast ett litet antal människor, ibland färre än tio stycken nationellt. 
I genomsnitt drabbas en person på 2 000. I dag finns mer än 7 000 sällsynta sjukdomar 
registrerade, och varje vecka beskrivs två nya sjukdomar i den medicinska litteraturen. Av de 
sällsynta sjukdomarna är 80 % genetiskt betingade, 65 % pediatriska.

Sällsynta sjukdomar måste därför göras till en prioritering på EU-nivå för att man bättre ska 
kunna tillgodose behoven hos flera miljoner människor som lider av feldiagnoser och som 
inte får någon som helst behandling för sin sjukdom.

Till skillnad från andra folkhälso- och forskningsfrågor handlar det inte bara om att avhjälpa 
en eftersläpning på områden som har varit eftersatta utan om att skapa bestående verktyg eller 
mekanismer som gör att vi varaktigt kan sätta oss in i dessa sjukdomars särdrag.

Det faktum att sjukdomarna är sällsynta innebär nämligen specifika utmaningar både 
vetenskapligt, ekonomiskt och organisatoriskt, utmaningar som inte kan antas med de gängse 
verktygen. Det behövs således en samlad, konsekvent och hållbar strategi. Detta kan ske 
endast om man på en och samma gång mobiliserar samtliga berörda aktörer, det vill säga 
politiker, institutioner, patientorganisationer, hälso- och sjukvårdspersonal, 
sjukorganisationer, vårdgivare, forskare och industri.

De sjuka är alltför få för att endast vara en lokal eller regional fråga, sjukdomarna alltför 
många för att kunna läras ut till hälso- och sjukvårdspersonalen, och experterna är få. 
Eftersom ingen av EU:s medlemsstater ensam kan föra kampen mot sällsynta sjukdomar är 
det absolut nödvändigt att tillgång till information, diagnos, vård och forskning lyder under en 
sammanhållen, samordnad och för samtliga aktörer genomskådlig nätverksorganisation och 
omfattas av gemensamma metoder och strategier på nationell och europeisk nivå. Den 
europeiska nivån är alltså oumbärlig för att vi ska kunna organisera vår kamp och för att 
resurser och medel ska kunna fördelas jämt och vidareutvecklas.

Den 16 december 1999 antog Europaparlamentet och ministerrådet 
förordning (EG) nr 141/2000 om särläkemedel. Förordningen ger läkemedels- och 
bioteknikindustrin incitament att ta fram och saluföra särläkemedel (skatteincitament, 
protokollhjälp, ensamrätt i tio år m.m.). En kommitté för särläkemedel, som inrättats inom 
Europeiska läkemedelsmyndigheten, har till uppgift att granska ansökningar om att få en 
produkt klassificerad som särläkemedel och att bistå kommissionen i diskussioner om sådana 
läkemedel. 

I oktober 2008 hade 569 läkemedel fått beteckningen särläkemedel i Europa. Av dessa har 
54 redan fått tillstånd att släppas ut på gemenskapens marknad och berör nästan 
tre miljoner européer.

Antagandet av en EU-förordning om särläkemedel har skapat ett gynnsamt ramverk för 
företag som satsar på utveckling av särläkemedel, bland annat genom skatteincitament och 
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ensamrätt på marknaden. Förordningen har verkligen gett en skjuts åt utvecklingen av 
särläkemedel.

Ett särläkemedel är ett läkemedel som läkemedelsindustrin är ovillig att utveckla under 
normala marknadsvillkor. Vissa sjukdomar är helt enkelt så sällsynta att kostnaderna för att 
utveckla ett läkemedel och släppa ut det på marknaden aldrig kommer att täckas.

Det finns dock många exempel på genombrott som gjorts med utgångspunkt i sällsynta 
sjukdomar och som har blivit eller kommer att bli till stor nytta även för vanligare 
sjukdomstillstånd. Behandlingsområdena är åtskilliga: gen- och cellterapi, framställning av 
nya molekyler, ”à la carte”-behandlingar m.m. Innovativa behandlingsformer som utvecklats 
för sällsynta sjukdomar ger en föraning om morgondagens medicin, en medicin som kommer 
att bli alltmer individualiserad.

Den explosionsartade utvecklingen när det gäller möjligheterna till klinisk utveckling inom 
sällsynta sjukdomar öppnar nya ekonomiska perspektiv. Även här är det på europeisk nivå vi 
måste samordna våra insatser för att utforska alla möjligheter som står oss till buds. Var för 
sig utgör dessa sjukdomar ingen lönsam marknad. Trots EU:s insatser för att främja 
utvecklingen av särläkemedel är läkemedelsindustrin, i ännu högre grad än i samband med 
vanliga sjukdomar, mycket obenägen att ta risker i de inledande utvecklingsfaserna för en 
behandling (från den prekliniska fasen till fas II). 

För företagarna blir sambandet mellan ekonomisk risk och lönsamhetsutsikter för en ny 
behandling gynnsamt först i ett sent skede av utvecklingsprocessen. Under tiden mellan 
konceptutveckling och de betydande privata investeringar som krävs före ett godkännande för 
försäljning handlar det vid sällsynta sjukdomar om en vandring i ”dödens dal” som är 
betydligt längre än vid vanliga sjukdomar med avsevärt större marknadspotential. 

Det är med andra ord nödvändigt att dels skapa anpassade utvecklingsverktyg och optimera 
utvecklingsprocessen för en behandling i syfte att minimera kostnaderna, dels uppfinna nya 
verktyg för riskdelning mellan de privata och offentliga medel som gör det möjligt att 
finansiera hela processen. På europeisk nivå är nätverksbildning och ett intensifierat 
samarbete utan tvekan en kraftfull hävstång för att nå dit. Utan snabba åtgärder är risken stor 
att vissa behandlingar aldrig kommer att bli verklighet och att de enda som släpps ut är de 
som kommer från andra sidan Atlanten och säljs till oöverkomliga priser.

Förslaget till rådets rekommendation om en EU-satsning avseende sällsynta sjukdomar spelar 
en synnerligen viktig roll i arbetet med att utveckla och anta nationella strategier och planer 
på området. Dessa bör ha samma räckvidd i alla medlemsstater och samordnas mellan de 
olika länderna, med gemenskapens politik som en konsekvent och effektiv förbindelselänk.

ÄNDRINGSFÖRSLAG

Utskottet för industrifrågor, forskning och energi uppmanar utskottet för miljö, folkhälsa och 
livsmedelssäkerhet att som ansvarigt utskott infoga följande ändringsförslag i sitt betänkande:
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Ändringsförslag 1

Förslag till rekommendation
Skäl 5

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(5) På grund av den låga prevalensen och 
sin specificitet kräver de sällsynta 
sjukdomarna en övergripande ansats 
grundad på särskilda och samordnade 
ansträngningar för att förhindra hög 
sjuklighet eller förtida dödlighet som kan 
undvikas, och för att förbättra de drabbades 
livskvalitet eller socioekonomiska 
potential.

(5) På grund av den låga prevalensen och 
sin specificitet kräver de sällsynta 
sjukdomarna en övergripande ansats 
grundad på särskilda och samordnade 
ansträngningar, även i samarbete med 
tredjeländer som Förenta staterna, för att 
förhindra hög sjuklighet eller förtida 
dödlighet som kan undvikas, och för att 
förbättra de drabbades livskvalitet eller 
socioekonomiska potential i industri- och 
utvecklingsländer.

Motivering

Egenheterna hos sällsynta sjukdomar – få patienter och knapphändig kunskap och expertis –
innebär att samarbete med länder utanför EU kan vara fruktbringande, inte bara för EU 
självt utan även för fattigare länder och utvecklingsländer genom kunskapsdelning.

Ändringsförslag 2

Förslag till rekommendation
Skäl 14a (nytt)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(14a) Läkemedelsforumet antog den 
12 oktober 2008 sin slutrapport med 
förslag till riktlinjer för att 
medlemsstaterna, berörda parter och 
kommissionen ska kunna öka sina 
insatser för att garantera enklare och 
snabbare tillgång till särläkemedel inom 
EU.

Motivering

I samband med läkemedelsforumets slutsatser åtog sig medlemsstaterna politiskt att avlägsna 
flaskhalsarna vid tillgången till särläkemedel genom gemenskapens godkännandeförfarande. 
Förslaget till rekommendation bör på ett konkret sätt återspegla riktlinjerna i 
läkemedelsforumets slutrapport. 
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Ändringsförslag 3

Förslag till rekommendation
Rekommendation till medlemsstaterna – punkt 1 – led 1

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(1) till slutet av 2011 utarbetar och antar en 
övergripande och samordnad strategi för 
styrning och strukturering av alla relevanta 
åtgärder inom området i form av en 
nationell plan för sällsynta sjukdomar, 

(1) till slutet av 2010 utarbetar och antar en 
övergripande och samordnad strategi för 
styrning och strukturering av alla relevanta 
åtgärder inom området i form av en 
nationell plan för sällsynta sjukdomar, 

Motivering

Det är viktigt att medlemsstaterna till slutet av 2010 utarbetar och antar en övergripande och 
samordnad strategi för styrning och strukturering av alla relevanta åtgärder inom området i 
form av en nationell plan för sällsynta sjukdomar.

Ändringsförslag 4

Förslag till rekommendation
Rekommendation till medlemsstaterna – punkt 1 – led 3

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(3) definierar ett begränsat antal 
prioriterade åtgärder i den nationella 
planen för sällsynta sjukdomar med 
konkreta mål, tydliga tidsfrister, 
förvaltningsstrukturer och regelbunden 
rapportering,

(3) definierar ett begränsat antal 
prioriterade åtgärder i den nationella 
planen för sällsynta sjukdomar med 
konkreta mål, tydliga tidsfrister, betydande 
och väl avgränsade investeringar, 
förvaltningsstrukturer och regelbunden 
rapportering,

Ändringsförslag 5

Förslag till rekommendation
Rekommendation till medlemsstaterna – punkt 1 – led 5a (nytt)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(5a) i sina nationella planer inför 
undantagsåtgärder för att läkemedel som 
saknar godkännande för försäljning ska 
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kunna tillhandahållas när det föreligger 
ett verkligt folkhälsobehov; om det saknas 
lämpliga behandlingsalternativ i en 
medlemsstat och om förhållandet 
nytta/risk bedöms vara positivt bör 
patienter med sällsynta sjukdomar få 
tillgång till sådana läkemedel,

Motivering

De nationella planerna bör även innehålla en möjlighet att tillfälligt tillhandahålla och ge 
ersättning för behandlingar eller läkemedel som är föremål för ett godkännandeförfarande 
för försäljning eller som saknar sådant godkännande. Detta bör gälla i mycket speciella fall 
där användningen kan gagna patienter med en sällsynt sjukdom. Denna möjlighet existerar 
redan genom förfarandet för tillfälligt tillstånd för användning. 

Ändringsförslag 6

Förslag till rekommendation
Rekommendation till medlemsstaterna – punkt 2 – led 4

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(4) på nationell eller regional nivå stöder 
nätverk, register och databaser för 
information om specifika sjukdomar,

(4) på europeisk, nationell eller regional 
nivå ger i synnerhet ekonomiskt stöd till
nätverk, register och databaser för 
information om specifika sjukdomar,

Ändringsförslag 7

Förslag till rekommendation
Rekommendation till medlemsstaterna – punkt 3 – led 3a (nytt)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(3a) inför adekvat och långsiktig 
finansiering, exempelvis genom offentlig-
privata partnerskap, för att stödja 
forskningsinsatserna på nationell och 
europeisk nivå och därigenom säkra deras 
bärkraft,



PE 418.380v03-00 8/11 AD\774000SV.doc

SV

Ändringsförslag 8

Förslag till rekommendation
Rekommendation till medlemsstaterna – punkt 3 – led 3b (nytt)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(3b) främjar kunskapsdelning och 
samarbete mellan forskare, laboratorier 
och forskningsprojekt i EU och liknande 
institutioner i tredjeländer för att skapa 
globala fördelar inte bara för EU utan 
även för fattigare länder och 
utvecklingsländer, som har sämre 
möjligheter att uppbringa resurser till 
forskning om sällsynta sjukdomar.

Motivering

Egenheterna hos sällsynta sjukdomar – få patienter och knapphändig kunskap och expertis –
innebär att samarbete med länder utanför EU kan vara fruktbringande, inte bara för EU 
självt utan även för fattigare länder och utvecklingsländer genom kunskapsdelning.

Ändringsförslag 9

Förslag till rekommendation
Rekommendation till medlemsstaterna – punkt 4 – led 3

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(3) organiserar vårdvägar för patienter 
genom samarbete med relevanta experter 
inom landet eller vid behov utomlands; bör 
stödja gränsöverskridande hälso- och 
sjukvård, inbegripet patienters, 
vårdpersonals och vårdgivares rörlighet, 
och tillhandahållande av vårdtjänster 
genom informations- och 
kommunikationsteknik där detta krävs för 
att säkerställa allmän tillgång till den 
specifika vård som behövs, 

(3) organiserar europeiska vårdvägar för 
sådana patienter som lider av sällsynta 
sjukdomar genom samarbete med 
relevanta experter inom landet eller vid 
behov utomlands; bör stödja 
gränsöverskridande hälso- och sjukvård, 
inbegripet patienters, vårdpersonals och 
vårdgivares rörlighet, och tillhandahållande 
av vårdtjänster genom informations- och 
kommunikationsteknik där detta krävs för 
att säkerställa allmän tillgång till den 
specifika vård som behövs,

Motivering

Det är viktigt att organisera europeiska vårdvägar för sådana patienter som lider av sällsynta 
sjukdomar genom samarbete med relevanta experter inom landet eller vid behov utomlands.
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Ändringsförslag 10

Förslag till rekommendation
Rekommendation till medlemsstaterna – punkt 4 – led 5

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(5) säkerställer att nationella eller regionala 
kompetenscentrum följer de standarder 
som fastställts av de europeiska 
referensnätverken för sällsynta sjukdomar 
med vederbörlig hänsyn tagen till 
patienternas och vårdpersonalens behov 
och förväntningar,

(5) säkerställer att nationella eller regionala 
kompetenscentrum följer de standarder 
som fastställts av de europeiska 
referensnätverken för sällsynta sjukdomar 
med vederbörlig hänsyn tagen till 
patienternas och vårdpersonalens behov 
och förväntningar, samtidigt som 
patienterna även bör involveras i 
centrumens verksamhet och förvaltning 
samt i utvärderingen av dem, 

Ändringsförslag 11

Förslag till rekommendation
Rekommendation till medlemsstaterna – punkt 5 – led 1 – led c

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(c) Utbyte av bedömningsrapporter om 
särläkemedels terapeutiska mervärde med 
de övriga medlemsstaterna på EU-nivå för 
att minimera väntetiden för tillgång till 
särläkemedel för patienter med sällsynta 
sjukdomar,

(c) utbyte av bedömningsrapporter om 
särläkemedels kliniska mervärde med de 
övriga medlemsstaterna på EU-nivå – inom 
ramen för Europeiska 
läkemedelsmyndigheten, där den 
europeiska expertisen på området finns 
samlad – för att minimera väntetiden för 
tillgång till särläkemedel för patienter med 
sällsynta sjukdomar,

Motivering

Europeiska läkemedelsmyndigheten är den lämpligaste plattformen för att minska 
väntetiderna och centralisera utvärderingsrapporterna.
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Ändringsförslag 12

Förslag till rekommendation
Rekommendation till medlemsstaterna – punkt 6 – led 2a (nytt)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(2a) underlättar patienternas tillgång till 
befintlig information på europeisk nivå 
om läkemedel, behandlingar eller 
behandlingscentra i medlemsstater eller 
tredjeländer som tillhandahåller 
medicinsk vård särskilt anpassad till deras 
sjukdomar, 

Motivering

Det är viktigt att underlätta patienternas tillgång till befintlig information på europeisk nivå 
om läkemedel, behandlingar eller behandlingscentra i medlemsstater eller tredjeländer som 
tillhandahåller medicinsk vård särskilt anpassad till deras sjukdomar.

Ändringsförslag 13

Förslag till rekommendation
Rekommendation till kommissionen – punkt -1 (ny)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

-1. Att på ett hållbart sätt stödja Orphanet, 
en europeisk webbplats och samlad 
kontaktpunkt med information om
a) förekomsten av särskild forskning om 
sällsynta sjukdomar, dess resultat och 
dess tillgänglighet för patienterna,
b) tillgängliga läkemedel för varje sällsynt 
sjukdom,
c) befintliga behandlingar för varje 
sällsynt sjukdom i varje medlemsstat,
d) specialistsjukhus för varje sällsynt 
sjukdom i medlemsstater eller 
tredjeländer.
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