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Om: Mundtligt spørgsmål om “Screening af nyfødte for sjældne sygdomme”

Europa-Parlamentet har været en drivkraft for en politik for sjældne sygdomme, og screening 
af nyfødte for sjældne sygdomme er et emne, der endnu ikke er blevet taget fat på. EU har 
klar kompetence til at komme med tiltag området for sjældne sygdomme og til at udvikle 
europæiske retningslinjer for diagnostiske prøver og populationsscreening. Disse tiltag er 
særligt vigtige, idet screening af nyfødte ikke kun har til formål at forbedre livskvaliteten 
betydeligt, men ligeledes har en omkostningsbesparende virkning på de offentlige 
sundhedssystemer i medlemsstaterne.

Svær kombineret immunologisk defekt (Severe Combined Immunodeficiency, SCID) er et 
eksempel på en sjælden sygdom, der effektivt kan screenes for ved fødslen. Børn født med 
SCID har ikke noget velfungerende immunsystem og vil dø inden for det første leveår, hvis 
ikke sygdommen diagnosticeres. Der kan dog screenes for sygdommen ved fødslen, og 
såfremt den diagnosticeres, kan den effektivt behandles eller endda helbredes. I nogle 
medlemsstater og andre steder i verden er man begyndt at screene for SCID, og europæiske 
retningslinjer for sådanne screeninger ville hjælpe alle medlemsstater med at håndtere denne 
tragiske, sjældne sygdom. Retningslinjerne ville ligeledes sætte rammerne for andre sjældne 
sygdomme, for hvilke en screening af nyfødte har vist sig at være effektiv på længere sigt. Ud 
over medicinske og økonomiske aspekter vil emnet også give anledning til etiske 
overvejelser.
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Tidlig diagnosticering og behandling af svær kombineret immunologisk effekt (SCID) 
kan redde et spædbarns liv, helbrede det og er omkostningseffektivt sammenlignet med 
det omfattende behandlingsforløb, barnet skal igennem, hvis sygdommen ikke 
identificeres meget hurtigt. Vil Kommissionen derfor henstille, at medlemsstaterne 
screener nyfødte for SCID og andre sjældne sygdomme, der effektivt kan screenes for og 
dermed kan behandles eller endda helbredes?


