
Tillaga til þingsályktunar

Um sértæka þjónustueiningu fyrir einstaklinga með sjaldgæfa sjúkdóma.

Mikilvægt er að á Íslandi starfi þekkingamiðstöð fyrir sjaldgæfa sjúkdóma.
Þessi miðstöð tekur saman allar upplýsingar um sjaldgæfa sjúkdóma og uppfærir þegar nýjar upplýsingar 
berast.
Hægt er að styðjast við þá gagnagrunna sem þegar eru til staðar þannig að ekki þarf að finna upp hjólið. 
AHC samtökin hafa um árabil unnið með Eurordis sem eru regnhlífasamtök fyrir sjaldgæfa sjúkdóma í 
Evrópu og er mikil þekking til staðar hjá þessum samtökum sem við ættum að nýta okkur.

https://www.eurordis.org/publication/centres-expertise-and-european-reference-networks-rare-diseases

AHC samtökin sendu Heilbrigðisráðuneytinu uppkast að framtíðarstefnu fyrir sjaldgæfa sjúkdóma árið 2013 
auk þess sem Einstök Börn sendu uppkast að framkvæmdaráætlun fyrir framtíðarstefnu á svipuðum tíma. 
Hægt væri að byggja á þessum grunni.

Hafa ber í huga að ef einstaklingi með sjaldgæfan sjúkdóm býðst að taka þátt í tilraunameðferð erlendis t.d. 
á norðurlöndunum þá kemur engin stuðningiur frá heilbrigðiskerfinu. Hvorki í formi fjárstuðnings né í formi 
skipulagsstuðnings.
E f þetta er borið saman við sjúkling með þekktan sjúkdóm þá er fullur stuðningur frá heilbrigðiskerfinu við 
þann sjúkling. Þarna er mikið óréttlæti sem þarf að bæta úr.

Aðgangur að lyfjum er líka þekkt vandamál þar sem lyf fyrir sjúklinga með sjaldgæfan sjúkdóm eru oft ekki
fáanleg á Íslandi en það setur sjúklinga í mjög erfiða stöðu.
Oft eru engin lyf til við sjúkdómsgreiningunni sjálfri en reynt er að nota lyf sem hafa þekkta virkni á
einkenni sjúkdómsins en þau eru oft ekki fáanleg á Íslandi þó svo að auðvelt sé að nálgast þau í apótekum í 
Evrópu.

Þekkingamiðstöð sjaldgæfra sjúkdóma á að þjóna sjúklingum jafnt sem heilbrigðisstarfsfólki og best væri ef 
slík miðstöð hefði einnig gagnagrunn yfir alla þá sem greindir eru með sjaldgæfan sjukdóm á Íslandi. Í dag 
er engin stofnun sem heldur utan um þesskonar gagnagrunn og í raun ekki vitað hversu margir eru greindir á 
Íslandi eða hversu margir sjaldgæfir sjúkdómar hafa verið geindir gegnum tíðina.

Með því að stofna miðstöð sjaldgæfra sjúkdóma mætti fækka þeim stöðum sem foreldrar þurfa að leita til og 
létta þannig álagi af fjölskyldum langveikra barna með sjaldgæfa sjúkdóma. Það er afar brýnt að samræma 
þjónustu við sjaldgæfa sjúkdóma

AHC samtökin bjóða fram sína þekkingu ef skipaður verður starfshópur til þess að útfæra hugmyndir um 
slíka miðstöð enda búið að vera hjartans mál hjá okkur í hartnær áratug.
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