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MEDDELELSE TIL MEDLEMMERNE

Om: Andragende 1798/2012 af Kevin Scardifield, britisk statsborger, om en 
verdensomspændende oplysningskampagne vedrørende sympatisk 
algodystrofi/komplekst regionalt smertesyndrom

1. Sammendrag

Andrageren foreslår, at der gennemføres en verdensomspændende oplysningskampagne 
vedrørende sympatisk algodystrofi/komplekst regionalt smertesyndrom, som er den mest 
smertefulde sygdom i verden, samtidig med at den er uhelbredelig. Han hævder, at mange 
patienter ikke er diagnosticeret eller er fejldiagnosticeret, og at dette fortjener større 
opmærksomhed i offentligheden og i erhvervskredse (læger), således at patienterne kan 
hjælpes. Han hævder, at denne meget smertefulde sygdom er stigende blandt den brede 
befolkning.

2. Opfyldelse af betingelserne for behandling

Andragendet opfylder betingelserne for behandling (fastslået den 15. juli 2013). 
Kommissionen anmodet om oplysninger (forretningsordenens artikel 202, stk. 6).

3. Kommissionens svar, modtaget den 29. november 2013

"I henhold til artikel 168 i traktaten om Den Europæiske Unions funktionsmåde (TEUF) skal 
"Unionens indsats respektere medlemsstaternes ansvar for udformningen af deres 
sundhedspolitik samt for organisation og levering af sundhedstjenesteydelser og behandling 
på sundhedsområdet. Medlemsstaternes ansvar omfatter forvaltning af 
sundhedstjenesteydelser og behandling på sundhedsområdet samt fordeling af de midler, der 
afsættes hertil."
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Kommissionen har ingen særlig politik om sympatisk algodystrofi/komplekst regionalt 
smertesyndrom. Patienter med sympatisk algodystrofi/komplekst regionalt smertesyndrom 
kan blive omfattet af de foranstaltninger, der gennemføres under den generelle politik for 
sjældne sygdomme, og som er omhandlet i Kommissionens meddelelse af 11. november 2008 
om sjældne sygdomme og i Rådets henstilling om et europæisk tiltag vedrørende sjældne 
sygdomme (2009/C 151/02).

For at kunne diagnosticere og behandle sjældne sygdomme bedre er det meget vigtigt at 
fremskaffe og videreformidle præcis information på en måde, der er tilpasset fagfolkenes og 
de sygdomsramtes behov. Med dette mål for øje støtter Kommissionen Orphanet-portalen, der 
er en global database med oplysninger om sjældne sygdomme. Oplysningerne i databasen 
omhandler mere end 6000 sygdomme og er tilgængelige på 6 sprog. Målet med Ophanet er at 
forbedre diagnosticeringen, behandlingen og forebyggelsen af sjældne sygdomme. De 
indsamlede og videreformidlede data omhandler sygdommens naturlige udvikling, 
behandling, ekspertcentre, medicinske laboratorier, igangværende forskning og 
patientorganisationer.

Kommissionen nedsatte den 30. juli 2013 en ekspertgruppe om sjældne sygdomme. Denne 
ekspertgruppe skal give Kommissionen råd og ekspertviden i forbindelse med udformningen 
og gennemførelsen af EU's politikker på området for sjældne sygdomme og fremme 
udvekslingen af oplysninger mellem medlemsstaterne og forskellige involverede parter, hvad 
angår relevant erfaring, politikker og praksis.

Forskningen i sjældne sygdomme har siden begyndelsen af 1990'erne været en prioriteret 
arbejdsopgave på sundhedsområdet under EU's rammeprogrammer for forskning og 
teknologisk udvikling. I denne periode er EU-midlerne til sjældne sygdomme steget støt. 
Under det nuværende rammeprogram FP7 har næsten 100 projekter, der drejer sig om sjældne 
sygdomme, fået støtte fra EU for næsten samlet 500 mio. EUR. De forskningsprogrammer om 
sjældne sygdomme, som EU har støttet, har tilvejebragt væsentlig ny viden om sjældne 
sygdomme, og de vil i sidste ende føre til bedre diagnosticering, nye behandlinger, bedre 
sundhedspleje og bedre forebyggelsesstrategier. 

Kommissionen er ikke medlem af WHO og er ikke i en situation, hvor den kan give WHO 
den opgave at nedsætte nye udvalg og/eller finansiere programmer. Sådanne beslutninger 
træffes af Verdenssundhedsforsamlingen på forslag af WHO-medlemsstaterne. 
Kommissionen har observatørstatus på forsamlingen. Det samme er tilfældet i FN.

Konklusion

Organisationen af sundhedsvæsenerne, herunder uddannelse af fagfolk, er en opgave for 
medlemsstaterne. Kommissionen foreslår at forelægge spørgsmålene for Kommissionens 
ekspertgruppe om sjældne sygdomme for at undersøge, om der særligt for sympatisk 
algodystrofi/komplekst regionalt smertesyndromer er behov for samordnet handling på EU-
niveau.

Kommissionens store indsats for støtte til forskning i sjældne sygdomme vil fortsætte i det 
nye rammeprogram for forskning og innovation, Horisont 2020 og Sundhed for Vækst-
programmet, der forventes iværksat i 2014.
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Kommissionen er ikke i en situation, hvor den kan give WHO og FN den opgave at nedsætte 
nye udvalg og/eller finansiere programmer."


