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Om: Mangler i den nuværende EU-politik for kolorektal cancer

Kolorektal cancer er med mere end 200 000 dødsfald om året den kræftform, der kræver flest 
liv i Europa. Forebyggende screening, som anbefalet af Ministerrådet i 2003, kunne nedbringe 
dette antal med mindst 60 000 om året. Den første rapport om gennemførelsen af Rådets 
anbefalinger i medlemsstaterne fra 2008 viste, at screening for kolorektal cancer havde den 
laveste gennemførelsesgrad af alle anbefalede screeningsaktiviteter i EU. Der blev 
gennemført mindre end halvdelen af det anbefalede årlige minimale antal screeninger i EU, 
og kun 12 medlemsstater anvendte befolkningsbaserede programmer for tidlig opdagelse. 

EU's sundhedsprogram for 2010 og 2011 indeholdt ingen specifikke opfordringer inden for 
området kolorektal cancer på trods af de mulige fremskridt, der kunne gøres. Yderligere 
forskning kunne forbedre omkostningseffektiviteten af de forebyggende foranstaltninger og 
bidrage til mere patientvenlige test.

Europa-Kommissionen har udarbejdet "Europæiske retningslinjer for kvalitetssikring i 
forbindelse med brystkræftscreening" i 2006 og "Europæiske retningslinjer for 
kvalitetssikring i forbindelse med livmoderhalskræftscreening" i 2008. Det lykkedes den 
imidlertid ikke at følge op på sin hensigt om at offentliggøre europæiske retningslinjer for 
kvalitetssikring i forbindelse med screening for kolorektal cancer i efteråret 2010.  

I november 2010 blev skriftlig erklæring nr. 68/2010 om "bekæmpelse af kolorektal cancer i 
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EU" vedtaget af Europa-Parlamentet. Den skriftlige erklæring opfordrer Europa-
Kommissionen og medlemsstaterne til: 

- at støtte kampagner i EU til højnelse af offentlighedens kendskab til de 
livsstilsfaktorer, der forårsager kolorektal cancer, specielt rettet mod teenagere og 
unge voksne; 

- at fremme gennemførelse af bedste praksis for screening for kolorektal cancer i alle 
EU's medlemsstater, og til at fremlægge situationsrapporter hvert andet år;

- at opprioritere udbredelsen af forskning og viden vedrørende screening for kolorektal 
cancer i forbindelse med de forestående arbejdsprogrammer inden for det syvende 
rammeprogram for forskning og EU's sundhedsprogram;

- at indføre landsdækkende screening for kolorektal cancer i overensstemmelse med 
EU's retningslinjer;

I denne sammenhæng vil vi gerne stille følgende spørgsmål til Kommissionen: 

1. Hvilke yderligere foranstaltninger agter Kommissionen at træffe for at fremskynde 
gennemførelsen af nationale befolkningsbaserede screeningsprogrammer i EU's 
medlemsstater? 

2. Vil Kommissionen lægge større vægt på området kolorektal cancer i fremtidige 
forskningsprogrammer på sundhedsområdet, og – hvis ja – hvad vil være i fokus, og 
hvordan kan alle de relevante interessenter støtte planlægnings- og beslutningsproces? 

3. Hvornår agter Kommissionen at offentliggøre retningslinjerne for screening for 
kolorektal cancer? Og hvad var årsagerne til forsinkelsen?


