
Uppdragsbeskrivning Nationell arbetsgrupp för genetisk diagnostik vid 

misstänkt sällsynt sjukdom. 

Nationella arbetsgrupper (NAG) etableras i enlighet med den för landsting och regioner beslutade 

modellen om en sammanhållen struktur för kunskapsstyrning (Dnr: 15/06658). Nationella 

arbetsgrupper kan vara stående/fasta eller ha ett tidsbegränsat uppdrag. I bilaga 1. Generisk 

uppdragsbeskrivning finns information om det generella uppdraget, styrande principer, 

sammansättning och kompetens samt ansvarsfördelning för nationella arbetsgrupper utsedda av 

nationella programområden.   

Uppdragsgivande programområde 
NPO Sällsynta sjukdomar. Kontaktperson: Magnus Burstedt, Medicinsk chef, Klinisk genetik, 

Laboratoriemedicin Västerbotten, magnus.burstedt@regionvasterbotten.se 

Nationella arbetsgruppens uppdrag  
Arbetsgruppen för genetisk diagnostik vid misstänkt sällsynt sjukdom bör vara stående (ej tillfällig).  

Vägen till diagnos är ofta lång vid en sällsynt sjukdom och omfattar oftast många olika kontakter med 

hälso- och sjukvården. Diagnostik vid en sällsynt sjukdom har historiskt varit beroende av att möta 

intresserade personer med rätt kunskap i hälso- och sjukvården eller tandvård. Diagnosen har ofta 

krävt flera olika kliniska undersökningar och varit beroende av en multidisciplinär bedömning. En 

utmaning har var att genetisk diagnostik har varit en begränsande faktor då det har krävts specifik 

frågeställning och riktad diagnostik mot enstaka genetisk variant, gen eller ett begränsat antal gener. 

Den snabba tekniska utvecklingen har nu medfört att genetisk diagnostik idag oftast inte är den 

begränsande faktorn. Fortsatt är dock tillgången till genetisk diagnostik för patienten ojämlik 

nationellt och inte sällan även beroende av kontakt med specifika vårdgivare. Vi kan idag analysera 

hela genomet för samma kostnad som analys av några enstaka gener för några år sedan. En stor 

utmaning idag är i stället bedömningen av påvisade genetiska varianter.  

Dagens teknik möjliggör bred genetisk diagnostik med stora genpaneler, helexom eller helgenom vid 

misstanke om en molekylärgenetisk förklaring till en patients fenotyp. Det finns flera utmaningar 

med detta angreppssätt med bedömningar av genetiska varianter, varianter av oklar klinisk betydelse 

(VUS) och anlagsbärarskap för sjukdom som inte förklarar patientens fenotyp. Tillgång till denna typ 

av genetisk diagnostik varierar över landet, mellan olika kliniska specialiteter och är även beroende 

på vilken läkare patienten möter. En molekylärgenetiskt bekräftad diagnos är en förutsättning för 

anpassad uppföljning såväl som riktad behandling med exempelvis särläkemedel. Det är också en 

förutsättning för att hitta patientnätverk med liknande erfarenheter och för att ge korrekt 

information vid familjebildning. Det finns således ett behov av genomlysning av fältet, 

rekommendationer om vilka genetiska analyser som bör övervägas vid misstanke om sällsynt diagnos 

samt bedömning och uppföljning av påvisade genetiska varianter. Utvecklingen fortskrider dessutom 

med ny kunskap och introduktion av nya metoder varför dessa rekommendationer måste 

omvärderas regelbundet. 

Uppdraget för den nationella arbetsgruppen för genetisk diagnostik vid misstänkt sällsynt sjukdom 

(NAG GDSS) omfattar: 

▪ Utföra GAP-analyser avseende tillgång till genetisk diagnostik i olika regioner och för 

olika åldersgrupp.  

▪ Rekommendationer för genetisk vägledning och utredning vid misstänkt sällsynt 

sjukdom, t.ex. som nationellt kliniskt kunskapsstöd. 
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▪ Definiera eventuella högspecialiserade komponenter av diagnostiken för 

nivåstrukturering.  

▪ Verka för nya arbetssätt för nationell, regional och lokal multidisciplinär bedömning av 

genetiska varianter. 

▪ Arbetet måste ske i samverkan med befintliga nationella strukturer inom fältet, t.ex. NPO 

diagnostik, Genomic Medicine Sweden (GMS), Clinical Genomics (SciLifeLab) och 

specialistföreningar så som Svenska Barnläkarföreningen (BLF) och Svensk Förening för 

Medicinsk Genetik och Genomik (SFMG) 

▪ Omvärldsbevakning och deltagande i internationella nätverk inkluderande europeiska 

referensnätverk (ERN). 

▪ Inventera befintliga kunskapsstöd och identifiera behov av nya kunskapsstöd samt 

kompetensutveckling. 

▪ Stödja vidareutvecklingen av det nationella kvalitetsregistret för sällsynta sjukdomar. 

▪ Medverka till utvärdering samt bidra i arbetet med ordnat införande/ordnad utfasning av 

medicinska metoder inklusive särläkemedel. 

▪ Bidra med underlag för prioriteringar inför statliga satsningar. 

Tidsplan och leveranser 
Formulera gruppen med representation från alla regioner i början av 2023. 

GAP analys avseende genetisk diagnostik för patientgruppen klinisk misstanke om sällsynt sjukdom 

med komplexa vårdbehov och/eller intellektuell funktionsnedsättning år ett. 

Utveckla rekommendationer för genetisk vägledning och samtycke i samband med bred genetisk 

diagnostik vid misstanke om sällsynt sjukdom under år ett och beskriva behovet av 

kompetensutveckling och kunskapsspridning inom hälso- och sjukvården. 

Utveckla indikatorer och rekommendationer för genetisk diagnostik för patientgruppen klinisk 

misstanke om sällsynt sjukdom med komplexa vårdbehov och/eller intellektuell funktionsnedsättning 

år ett. Utifrån teknisk utveckling uppdatera rekommendationer för dessa patientgrupper avseende 

rekommenderad genetisk analys och variantbedömning.   

Utveckla indikatorer och rekommendationer för genetisk diagnostik för patientgruppen med 

diagnoser som är vanligt förekommande kliniskt, men etiologiskt brokigt t.ex. autism, under år två.  


