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Umsögn frá Félagi Einstakra barna -  Stuðningsfélag barna og ungmenna með 
sjaldgæfa alvarleg sjúkdóma og heilkenni.

Félagið Einstök börn fagnar framlagðri þingsályktunartillögu og telur innihald hennar 
mikilvægt skref í átt að bættri þjónustu við einstaklinga með sjaldgæfa alvarlega sjúkdóma og 
heilkenni.

Líf einstaklings með sjaldgæfa sjúkdóma eða sjaldgæft heilkenni einkennist af 
samskiptum við marga og ólíka aðila innan og utan heilbrigðiskerfisins. Með því að koma á fót 
miðstöð þar sem samankomið væri teymi sérfræðinga í sjaldgæfum sjúkdómum og meðferð á 
þeim, væri búið að koma upp einum viðkomustað fyrir einstaklinginn og því fögnum við 
hugmyndinni en getum ekki annað en leitt hugan að neðangreindum þáttum.

Það að geta leitað á einn stað innan heilbrigðiskerfinsins / sjúkrastofnnunar varðandi 
þjónustu og lyfjamál teljum við afar jákvætt því þá myndast þar reynsla og þekking á því sem 
telst sjaldgæft -  lítið þekkt.

Einstök börn leggja mikla áherslu á að sértæk þjónustueining sé rekin af LSH það er að 
segja innan spítalans eða að minnsta kosti sem eining á hans vegum.

Nú þegar er nýstofnað fagteymi á BSH um sjaldgæfa sjúkdóma og á það teymi uppruna 
sinn útfrá vinnu félagsins Einstakra barna með þarfir barna og fjölskyldna þeirra í huga.

Við teljum nauðsynlegt að skipaður verði starfshópur í kringum tillögu þessa og kallað 
eftir aðkomu Einstakra barna enda hefur félagið yfir að búa mikilli þekkingu á stöðu þessa hóps 
bæði barna og fullorðinna. Félagið býr yfir dýrmætum upplýsingum og reynslu inn í þá faglegu 
umræðu sem þarf að eiga sér stað. Í félaginu eru bæði börn og fullorðnir -þar sem börnin okkar 
verða fullorðin eru allt sitt líf að takast á við sína sjaldgæfu greiningu og þurfa alla tíð á 
sérfræðiþekkingu að halda frá læknum og sérfræðiteymi sínu.

Félagið vill benda flutningsmönnum þessara tillögu á að gæta þess að hagsmunir 
sjaldgæfra sjúkdóma séu svo sannalega í framlínu tillögunnar - en hér er nú þegar verið að 
vinna með tíðnina 1/10.000 bæði hjá félaginu, í umræðum innan ráðuneyta og hjá BSH 
sérfræðiteymi þar sem hærri tíðni gefur færi á að athyglin muni beinast meira að mun algengari
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sjúkdómum sem falla þá líka undir hugsanlega miðstöð um sjaldgæfa sjúkdóma þrátt fyrir að 
þeir séu hvorki sjaldgæfir né lítið þekkir. Við það myndast ákveðin hætta á því að þeir 
einstaklingar sem svo sannalega eru a takast á við Rare og Ultra Rare sjúkdóma hverfi enn og 
aftur í hafsjó af fjöldanum sem umlykur stærri og algengari greiningar.

Einnig má benda á að sérfræðimiðstöðin í Danmörku og fleiri löndum vinna með þessar 
sömu tölur í grunnin í sinni vinnu í daglegum skilningin þó að skilgreiningin 5/10000 sé sú sem er 
á borðum í skrifuðu máli hjá Evrópusambandinu þá gefur það eins og fyrr segir færi á gríðalegri 
opnun á fjölda sjúkdóma.

Það að vera einn af 1.5 milljónum eða 1 í af 5 í heiminum með sína greiningu er svo 
sannalega sjaldgæft eða vera einn af hverjum 50.000 fæddum með greininguna og erfitt að 
finna svipað eða sambærilegt er eitthvað sem við þurfum að hafa í huga við þessa vinnu en í 
þessum tölum felst það svo sannalega að vera að takast á við sjaldgæft og / eða lítið þekkt.

f.h Stjórnar Einstakra barna -  Stuðningsfélags

Guðmundur Björgvin Gylfason Formaður Stjórnar Einstakra barna

Guðrún Harðardóttir Framkvæmdastjóri / Fjölskyldufræðingur félags Einstakra barna.
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