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Bygge kompetanse – men hvordan?



Kompetanse

• Kunnskap

• Ferdigheter

• Erfaring

• Kontakter

• Vurderinger



Hvem trenger kunnskap?

• De med en sjelden diagnose og deres pårørende

• Barnehage – skole – jobb 

• Lokalt hjelpeapparat (fastlege, fysio, ergo, psyk, ped)

• Spesialisthelsetjenesten

• NAV

• Helsemyndighetene

• +++
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Hva trenger de kunnskap om?



• Diagnosen

• Utredning, diagnostikk, behandling

• Oppfølging

• Å leve med (konsekvenser for hverdagsliv, 
skole, jobb, familie)

• Prognose

• Livsløp

• ???



Nasjonalt og internasjonalt



Hvor starter vi å lete?

• Google;
– Sjeldne diagnoser: 104 000 treff

– Rare diseases: 3 980 000 treff

– Diabetes: 249 000 000 treff

– Achondroplasia: 564 000 treff

• PubMed;
– Rare diseases: 205 936 treff

– Diabetes: 576 631 treff

– Achondroplasia 2 400 treff
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Kompetansetjenestens oppgaver ( Forskrift 1706)

• En kompetansetjeneste skal først og fremst bidra til at 
andre blir gode (i motsetning til behandlingstjenester som selv skal bli gode)

• Hovedoppgavene er å bygge kompetanse og spre 
kunnskap (om sjeldne og lite kjente diagnoser)

• Kunnskap og kompetanse bygges; 
– i møte med brukere og pårørende 
– via samarbeid med brukerforeninger og fagpersoner/fagmiljøer 

nasjonalt og internasjonalt
– gjennom forskning og utvikling
– litteratur

 Bygge kompetanse
 Spre kunnskap
 Likeverdig tilbud



• Frambu kompetansesenter for sjeldne diagnoser

• Nasjonalt kompetansesenter for porfyrisykdommer

• Nasjonalt kompetansesenter for sjeldne epilepsirelaterte diagnoser

• NevSom - Nasjonalt kompetansesenter for nevroutviklingsforstyrrelser og hypersomnier

• Nevromuskulært kompetansesenter

• Norsk senter for cystisk fibrose

• Senter for sjeldne diagnoser

• TAKO-senteret - Nasjonalt kompetansesenter for oral helse ved sjeldne diagnoser

• TRS kompetansesenter for sjeldne diagnoser

*Enhet for medfødte og arvelige nevromuskulære tilstander er tilknyttet tjenesten gjennom 
NMK-samarbeidet i egen samarbeidsavtale.

Https://Helsenorge.no/Sjeldnediagnoser

https://helsenorge.no/Sjeldnediagnoser
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Kilder
• Andre nasjonale kompetansetjenester og behandlingstjenester 

https://helsedirektoratet.no/nasjonale-tjenester-i-spesialisthelsetjenesten#om-nasjonale-
tjenester-i-spesialisthelsetjenesten

• Helsenorge https://helsenorge.no/sjeldne-diagnoser

• Helsebiblioteket  http://www.helsebiblioteket.no/sjeldne-diagnoser

• Sjelden.no – kommer mer 

• Registre 
– Kvalitetsregistre på ulike sjeldne diagnoser

– Ulike nasjonale helseregistre

«En samling av data om et bestemt emne»

https://helsedirektoratet.no/nasjonale-tjenester-i-spesialisthelsetjenesten#om-nasjonale-tjenester-i-spesialisthelsetjenesten
https://helsenorge.no/sjeldne-diagnoser
http://www.helsebiblioteket.no/sjeldne-diagnoser


Norsk pasient-
register, NPR

• Inneholder opplysninger 
om alle pasienter som 
venter på eller har fått 
behandling i 
spesialisthelsetjenesten i 
Norge

Nasjonale 
medisinske 
kvalitetsregistre

• Nasjonale kvalitetsregistre 
gir datagrunnlag for å 
evaluere kvalitet og 
helsegevinst i norsk 
helsetjeneste, og gir 
mulighet til faglig 
forbedringsarbeid, forskning 
og styring



Eksempler på medisinske kvalitetsregstre

• Muskelregisteret (Norsk regsiter for arvelige 
og medfødt nevromuskulære sykdommer)

• CF-registeret

• Huntingtonregisteret*

• Porfyriregisteret*

* Europa 

www.kvalitetsregistre.no

http://www.kvalitetsregistre.no/


Register for RD - formål

• Forekomst av sjeldne tilstander/diagnoser

• Grunnlag for kvalitetsforbedring/forskning

• Sikre likeverdig tilbud til aktuelle grupper

• Virkemiddel for å nå helse- og omsorgspolitiske 
mål



Norden

• Rarelink (nordisk lenkesamling)

• Raredis (2001)

• Samarbeid på politisk nivå



• Europeisk database for sjeldne diagnoser, www.orpha.net

Orphanet - referanseportal (base) med informasjon om 

sjeldne diagnoser og “orphan drugs” som kan brukes av 

alle; fagpersoner, medikamentutviklere, brukere, 

brukerorganisasjoner osv. Målet er å bedre 

diagnostisering, behandling, og omsorg i forhold til 

pasienter med sjeldne diagnoser

• NKSD vil bidra til å styrke utviklingen av databasen og 

implementeringen av Orphanet I Norge

http://www.orpha.net/
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Data from Rare Diseases Impact Report April–2013 SHIRE

Hovedproblemet ved sjeldne diagnoser er 
forsinket eller vanskelig diagnostisering



EU og sjeldne diagnoser

• EUCERD - European Union Comitee of Experts of Rare Disorders, 
2009 – 2013

• CEGRD – European Expertgroup on RD, 2014
– juridiske virkemidler og styringsdokumenter , herunder retningslinjer og 

anbefalinger

– foreslå tiltak og forbedringer

– bistå i overvåking, evaluering og formidling av resultater av tiltak på 
europeisk og nasjonalt nivå

– gi Kommisjonen råd om internasjonalt samarbeid

– bidra til utveksling av relevant erfaring, retningslinjer og praksis mellom 
medlemsstatene og de ulike partene som er involvert.
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Developing a European Platform 
for Rare Disease Registries 

• 2011 – 2014

• Samle inn data på pasienter med sjeldne 
diagnoser

• Unngå bortkastet fragmentering og dobbel bruk 
av tid og ressurser

• Fasilitere arbeidet med å sette opp flere registre –
spesielt for de sjeldneste av de sjeldne













PARENT Joint action, 2012-2015

• The cross border PAtient REgistries iNiTiative –
verktøy og anbefalinger

• Skal bidra til å hjelpe medlemslandene med å 
utvikle sammenlignbare og samstemte 
pasientregistre 



RD-connect, prosjekt 2012-2016

• Tilby en integrert og brukervennlig plattform som er 
utviklet på relevante IT-konsepter (allerede utviklet 
og implementert i internasjonale forsknings-
infrastrukturer der det kreves datahåndtering i stor 
skala) 

– Viktig mål for dette prosjektet er å implementere ”state –
of – the –art data” blant annet ved å dele praksis med en 
unique identifier (RD-ID) til bruk ved lenking av data – for 
eksempel mellom pasient og biobank



EUROPLAN – 2012-2015

Er bygget for å gi teknisk støtte til å utvikle og 

implementere nasjonale planer/strategier (NP / NS) 

på sjeldne diagnoser (RD) i EUs medlemsstater, 

EFTA / EØS og non-EU-land.

En integrert, omfattende og langsiktig strategi vil bli 

foreslått med utgangspunkt i  rammen for prinsipper og 

retningslinjer for de sentrale styringsdokumenter



• Etablert 2011 – samarbeid mellom EU og US National Institute of Health 

• Samarbeid på internasjonalt nivå for å stimulere, bedre koordinere og få 
best mulig utbytte av resultatene («outcome») av forskningsinnsatsen på 
RD rundt om i verden

• 2 hovedoppgaver - mål for 2020;
– 200 nye behandlinger for RD
– Kunne diagnostisere de fleste RD…..
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Resultater så langt……

34

Antall nye «Orphan drugs»
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• Delfinansiert av EUs helseprogram
• Hvem er med?

– Alle medlemslandene i EU
– Norge og Island
– Georgia, Armenia og Australia

Gir et globalt perspektiv

Skal pågå fra juni 2015 – ut mai 2018
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• Støtte utviklingen av Orphanet, og gjøre den 

bærekraftig – Klassifisering

• Hjelpe medlemslandene med å introdusere ORPHA koder 

i deres helseinformasjonssystemer slik at RD blir mer 
synlige – Koding

• Medlemslandene skal bidra til å implementere 

anbefalingene Ekspergrgruppen i EU har med tanke på 
politiske føringer og anbefalinger for RD - Politikk
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LLW 2016
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Organisering

Cooperation and support of the RD Joint Action to the ERN implementation
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Kompetansetjeneste
Behandlingstjeneste

http://www.google.no/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwibyeyVmqbSAhXF_ywKHT9pAgoQjRwIBw&url=http://ous.prod.fpl.nhn.no/pasient_/Sider/Sjeldne-tilstander.aspx&psig=AFQjCNHQipM5jd7pbr2Nd5Y82-GxERQtHw&ust=1487938798454091
http://www.google.no/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwibyeyVmqbSAhXF_ywKHT9pAgoQjRwIBw&url=http://ous.prod.fpl.nhn.no/pasient_/Sider/Sjeldne-tilstander.aspx&psig=AFQjCNHQipM5jd7pbr2Nd5Y82-GxERQtHw&ust=1487938798454091




http://www.google.no/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwjnkdWT0JHSAhVLFiwKHU3aBrwQjRwIBw&url=http://harmonien.no/nyheter/&psig=AFQjCNE1Pu1ngGILmEmzLfRZRHwTMq8RPA&ust=1487231747293462
http://www.google.no/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwjnkdWT0JHSAhVLFiwKHU3aBrwQjRwIBw&url=http://harmonien.no/nyheter/&psig=AFQjCNE1Pu1ngGILmEmzLfRZRHwTMq8RPA&ust=1487231747293462


42

ERNs
Europeiske referansenettverk for sjeldne tilstander skal være 
tverrfaglige, kliniske miljøer som bidrar til spredning av 
kompetanse og kunnskap på tvers av landegrensene
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European Reference Networks
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Hvordan kan ERNs bidra til endring?

Ved å implementere en helhetlig tilnærming til RD

Ved å utvikle en hensiktsmessig politikk og internasjonalt samarbeid

Ved å øke offentlig bevissthet rundt RD

Ved å samle og dele vitenskapelig kunnskap om alle RD

Ved å fasilitere dannelsen av nettverk av pasientgrupper for å dele 
erfaringer og «best practice»

Ved å støtte de mest isolerte pasientene og deres pårørende, og få dem 
til  til å danne nye nettverk/brukerorganisasjoner

Ved å tilby omfattende informasjon av høy kvalitet til 
«Sjeldensamfunnet»



Gruppering av sjeldne diagnoser i tematiske nettverk

• Det anbefales at man etablerer ”brede” tematiske ERNs for sjeldne 
diagnoser, da det er den eneste måten å sikre at alle sjeldne tilstander har 
et ”hjem” i et ERN

• Hvert tematiske RD ERN skal sikre kontinuitet i omsorgen av pasientene 
ved å bidra til gode livsfaseoverganger fra barn til voksen. Det er derfor 
sterkt anbefalt at det etableres et enkelt ERN innen hvert domene for å 
kunne møte behovene til både barn og voksne
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ERNs
• Rare immunological and auto-inflammatory diseases

• Rare bone diseases

• Rare cancers* and tumors

• Rare cardiac diseases

• Rare connective tissue and musculoskeletal diseases

• Rare malformations and developmental anomalies and rare intellectual disabilities

• Rare endocrine diseases

• Rare eye diseases

• Rare gastrointestinal diseases

• Rare gynecological and obstetric diseases

• Rare hematological diseases

• Rare craniofacial anomalies and ENT (ear, nose, throat) disorders

• Rare hepatic diseases

• Rare hereditary metabolic disorders

• Rare multi-systemic vascular diseases

• Rare neurological diseases

• Rare neuromuscular diseases

• Rare pulmonary diseases

• Rare renal diseases

• Rare skin disorders

• Rare urogenital diseases 
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Samarbeid - brukerorganisasjoner

• EURODIS – The European Organisation for Rare Diseases

• NORD – The National Organisation for Rare Disorders

• CORD – The Canadian Organization for Rare Disorders

Hvem må vi ha et tett samarbeid med?

• FFO, SAFO ++ 

• Diagnosespesifikke brukerorganisasjoner?
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Brukermedvirkning i forskning –
er den reell?

• Initiativ til prosjekt?

• Utarbeidelse av forskningsprotokoll?

• Valg av metode?

• Søknad om penger?

• Gjennomføring av studien?

• Gjennomgang av resultater?

• Publisering?

• Annen formidling?

• Implementering?
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Brukere

Fagpersoner

Klinikk/ Forskning



50


