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Ärende: Fråga för muntligt besvarande om screening av nyfödda för sällsynta sjukdomar

Europaparlamentet har varit drivande för att få fram en strategi för sällsynta sjukdomar, och 
screening av nyfödda för sällsynta sjukdomar är något som ännu inte tagits upp. EU har tydlig 
befogenhet att vidta åtgärder i fråga om sällsynta sjukdomar och att utarbeta EU-riktlinjer för 
diagnostiska tester eller allmän screening. Detta är särskilt viktigt eftersom screening av 
nyfödda både syftar till en avsevärt förbättrad livskvalitet och är kostnadsbesparande för de 
offentliga hälso- och sjukvårdssystemen i medlemsstaterna.

Svår kombinerad immunbrist (SCID) är ett exempel på en sällsynt sjukdom som nyfödda 
effektivt kan screenas för. Barn som föds med svår kombinerad immunbrist har inget 
fungerade immunsystem och kommer att dö innan de fyller ett år om inte sjukdomen 
diagnostiseras. Nyfödda kan emellertid screenas för sjukdomen och när den väl 
diagnostiserats kan den behandlas effektivt eller till och med botas. Screening för svår 
kombinerad immunbrist har genomförts i vissa av EU:s medlemsstater och på andra håll i 
världen, och EU-riktlinjer om sådan screening skulle hjälpa alla medlemsstater att ta itu med 
denna tragiska sällsynta sjukdom. Riktlinjerna skulle också fastställa ramarna för andra 
sällsynta sjukdomar för vilka nyföddhetsscreeningen har visat sig vara effektiv på längre sikt. 
Utöver medicinska och ekonomiska aspekter kommer naturligtvis etiska överväganden att 
göras. 
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Tidig diagnos och behandling av svår kombinerad immunbrist kan rädda ett spädbarns 
liv, bota sjukdomen och är kostnadseffektivt jämfört med den omfattande behandling 
som barnet kommer att behöva genomgå om inte sjukdomen diagnostiseras tidigt. 
Kommer kommissionen därför att rekommendera att medlemsstaterna screenar 
nyfödda för svår kombinerad immunbrist och andra sällsynta sjukdomar som man 
effektivt kan screena för och sedan behandla eller till och med bota?


