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MEDDELELSE TIL MEDLEMMERNE

Om: Andragende 1041/2011 af Marielle Lacarin, fransk statsborger, for foreningen 
"Fibrothon", og 49 medunderskrivere, om europæisk anerkendelse af fibromyalgi 
som en sjælden sygdom

1. Sammendrag

Fibromyalgi er en sygdom, der er karakteriseret ved kroniske, spredte smerter. Andre 
symptomer omfatter svækkende træthed, søvnforstyrrelse og stivhed i leddene. De forskellige 
medlemsstaters politik med hensyn til fibromyalgis anerkendelse som en sygdom snarere end 
en patologi er forskellig. Foreningen Fibrothon fører hovedsagelig kampagne i Frankrig, 
Belgien og Schweiz for at få sygdommen anerkendt og få midler til at gennemføre forskning 
med henblik på at finde en behandling og en helbredelse.

2. Opfyldelse af betingelserne for behandling

Andragendet opfylder betingelserne for behandling (fastslået den 13. januar 2012). 
Kommissionen anmodet om oplysninger (forretningsordenens artikel 202, stk. 6).

3. Kommissionens svar, modtaget den 16. marts 2012

"Andragerne anmoder om, at fibromyalgi anerkendes som en sjælden sygdom på europæisk 
plan. Denne anerkendelse kan resultere i mere forskning, som vil føre til effektiv behandling 
og eventuel helbredelse af sygdommen og medvirke til overvejelse af støtte til 
sygesikringsordninger. 

Kommissionens bemærkninger til andragendet

Fibromyalgi er en kronisk sygdom, der er karakteriseret af kroniske diffuse smerter, træthed 
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og søvnproblemer, ofte forbundet med angst eller depression. Fysiske eller psykologiske 
traumer er ofte den udslagsgivende faktor, men årsagerne til fibromyalgi kendes fortsat ikke. 
Det er vanskeligt at behandle sygdommen med almindelige smertestillende midler. 
Behandlingen er symptomatisk, herunder behandling af smerter og søvnproblemer og 
psykologisk støtte.

Der er ingen officiel europæisk liste over anerkendte sjældne sygdomme. I henhold til 
Orphanet1, portalen for sjældne sygdomme og lægemidler til sjældne sygdomme, som støttes 
af Kommissionen, er fibromyalgi ikke en sjælden sygdom, da den forekommer i mellem 2 og 
5 % af den almindelige befolkning. Det gængse kriterium for en sjælden sygdom i EU (en 
sygdom, der rammer højst fem ud af 10.000 personer i EU i henhold til forordning (EF) nr. 
141/20002) opfyldes derfor ikke. 

I forordning (EF) nr. 141/2000 er der fastlagt en fællesskabsprocedure for udpegelse af 
lægemidler som lægemidler til sjældne sygdomme og incitamenter til fremme af forskning i, 
samt udvikling og markedsføring af lægemidler, der er udpeget som lægemidler til sjældne 
sygdomme. Dette omfatter lægemidler, der er beregnet til diagnosticering, forebyggelse eller 
behandling af en livstruende, alvorligt invaliderende eller alvorlig og kronisk lidelse i EU, og 
hvor det vil være usandsynligt, at markedsføring af lægemidlerne i EU uden incitamenter vil 
give tilstrækkeligt afkast til at gøre den nødvendige investering berettiget. Kriteriet for "lavt 
investeringsudbytte" kan, hvis det dokumenteres i henhold til Kommissionens forordning 
(EF) nr. 847/20003, underbygge en anmodning om udpegelse som et lægemiddel til en 
sjælden sygdom. 

EU støtter samarbejde inden for forskning i sundhed, herunder udvikling og validering af nye 
behandlinger, gennem det syvende rammeprogram for forskning og teknologisk udvikling 
(RP7, 2007-2013). Kommissionen bemærker, at der endnu ikke har været forskningsprojekter, 
specifikt dedikeret til fibromyalgi, som har modtaget støtte under det syvende rammeprogram. 
Et forslag inden for rammerne af sundhedstemaet havde til formål at undersøge resultaterne af 
interaktive selvforvaltnings- og uddannelsestiltag for patienter i forbindelse med forskellige 
kroniske sygdomme, herunder fibromyalgi. Forslaget havde dog ikke den nødvendige kvalitet 
til opnåelse af tilskud.

I henhold til artikel 168 i traktaten om Den Europæiske Unions funktionsmåde er 
medlemsstaterne ansvarlige for det nationale sundhedssystem og måden, hvorpå behandlinger 
for fibromyalgi finansieres. Spørgsmål om organisering af sundhedspleje, herunder 
procedurer til prisfastsættelse og tilbagebetaling, tilfalder nationale regeringer. 

Konklusion

Selv om der ikke findes nogen mekanisme til officiel anerkendelse af en bestemt patologi som
                                               
1 www.orpha.net; et register over sygdomme, specialambulatorier, diagnoselaboratorier, støttegrupper i Europa 
mv.
2 Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 141/2000 af 16. december 1999 om lægemidler til sjældne 
sygdomme.
3 Kommissionens forordning (EF) nr. 847/2000 af 27. april 2000 om fastlæggelse af bestemmelser for 
gennemførelse af kriterierne for udpegelse af lægemidler som lægemidler til sjældne sygdomme og 
definitionerne på udtrykkene "lignende lægemiddel" og "klinisk overlegenhed".
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en sjælden sygdom, tilbyder EU incitamenter til støtte af udviklingen af lægemidler til 
sjældne sygdomme, der ikke vil give tilstrækkeligt udbytte af investeringerne efter 
markedsføring. Anmodningen om udpegelse af et lægemiddel som et lægemiddel til sjældne 
sygdomme for at forebygge, diagnosticere eller behandle fibromyalgi, kan imødekommes, 
hvis de nødvendige kriterier i forordning (EF) nr. 141/2000 er opfyldt. 

I henhold til de krav, der er fastsat i indkaldelserne af forslag under det syvende 
rammeprogram, kan forskning i fibromyalgi modtage støtte, hvis de nødvendige krav er 
opfyldt.  

Medlemsstaterne er fuldt ud ansvarlige for deres egne sygesikringsordninger. Kommissionen 
tilråder derfor andragerne at rette henvendelse til de nationale kompetente myndigheder med 
hensyn til sygesikringsordninger, der er relevante for fibromyalgi."


