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«Om du hører hovtramp, tenk hest og ikke sebra»



Hva er «sjeldenhet»?

• USA: ca. 1 per 1 500 

• EU: Tilstand med forekomst på under 5 per 10 000

• I Norge: En medfødt tilstand som det er færre enn 100 
kjente individer av på 1 million innbyggere 

• Tilstander: Ca. 6.000 – 8.000 

• Arv: Ca. 80 % er genetisk

• 5 - 8 % av befolkningen rammet



Orphan drugs = 
legemidler til sjeldne sykdommer

Shirky H. Therapeutic Orphans. The Journal of Pediatrics 1968;72: 119-20.

«It seems unfair that the use of some drugs will be denied based 
on relatively infrequent use …»



The National Cancer Act, 1971



Abbey S. Meyers

• National Organization for Rare Disorders (NORD)

• Orphan Drug Act (USA),4.1. 1983

– Incentiver ved utvikling/søknader

– Markedsekslusivitet (7 år)

– Raskere godkjenning



https://www.abbeysmeyers.com/pdf/Orphan-Drugs-A-Global-Crusade_Abbey-S-Meyers.pdf





https://www.abbeysmeyers.com/pdf/Orphan-Drugs-A-Global-Crusade_Abbey-S-Meyers.pdf



• EU (2000): Regulativ (EC) No. 141/2000

– «Orphan medicinal products»

– 10 års markedseksklusivitet

– Sentral godkjenning i EU/EØS

– Forskrift om legemidler
• § 15-7.Legemidler mot sjeldne sykdommer

• Rare Disease Act (USA), 2002

– Office of Rare Diseases, 

National Institutes of Health

• …

• Nasjonal kompetansetjeneste for sjeldne diagnoser, 2014



“Fraværet av en særskilt politikk når det gjelder sjeldne 
sykdommer og mangel på ekspertise fører til forsinket 
diagnostikk og problemer med tilgang til behandling. 
Dette fører igjen til ekstra fysiske, psykologiske og 
intellektuelle vansker, uriktig og til og skadelig 
behandling og tap av tillit til helsevesenet, trass i at 
noen sjeldne sykdommer er forenlig med et normalt liv 
om de diagnostiseres i tide og håndteres riktig”

Communication from the Commission to the European Parliament. The Council, 
The European Economic and Social Committee and the Committee of the 
Regions on Rare Diseases: Europe’s challenges. 11.11.2008.



Likeverdig oppfølging? 

Likeverdig behandling?





Hva trenger vi av sjelden kunnskap? (1)

• Hvorfor noen blir syke?

• Hvordan kan diagnosen stilles?

• Hvor mange er syke? 

• Hvor mange har risiko for sykdommen?

• Hvordan kan sykdommen eller tilstanden forebygges 
eller behandles?

• Hvordan det går med de som er rammet?



Hva trenger vi av sjelden kunnskap? (2)

• Hvordan oppleves sykdommen? 

• Hvordan mestrer man sykdommen?

• Hvordan oppleves det å være pårørende? 

• Hva skal til for at samarbeidet mellom pårørende, 
pasient og hjelpeapparatet blir godt? 

• Hvordan kan tjenesten best gi råd/veiledning? 



Mekanismer – biologi – genetikk – diagnostikk

Befolkningsstudier – kartlegging 

Kliniske oppfølgingsstudier – registre 

Studier av effekt av tiltak/behandling

Kvalitative studier av opplevelser og erfaringer

Hva trenger vi av sjelden kunnskap? (3)

Studier av helsetjenesten/organisering



Kurativ behandling?



Veien fra laboratorium til legemiddel

Laboratorieforsøk / dyreforsøk

Fase IIFase I

Nytt medikament? Medikament som alt er godkjent 
for andre tilstander?

Godt nok grunnlag for å starte utprøvning? 

Fase III Fase IV



Legemiddelmarkedet

Utviklingskostnader 

+ produksjonskostnader 

+ fortjeneste

Forventet antall brukere
=  Pris

Eksklusivitet?

Tilgang?

Kostnader for samfunnet uten behandling?

Betalingsvillighet?



Heiberg, Frich, Røttingen. Tidsskrift for Den norske legeforening, 2014



«Det er av flere blitt påpekt for de tre forfatterne at 
sjeldenhet ikke er en verdi i seg selv i helsevesenet (til 
forskjell fra i frimerkesamling)» 

– Erik Nord, Aftenposten 2.4. 2014

Frimerker?



• Helsegevinst, helsetap, ressurs

• Alvorlighet, nytte, ressursbruk



Dagens Medisin, 3. 11. 2016



Fabry

Duchenne

SMA

Pompe



Et godt helsevesen må kunne gjenkjenne sebraene 
blant hestene – og må kunne møte både hester og 
sebraer på en trygg og likeverdig måte


