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MEDDELELSE TIL MEDLEMMERNE

Om: Andragende 1120/2008 af Gordon McPherson, britisk statsborger, om genetisk 
betinget trombofili

1. Sammendrag

Andrageren, hvis datter døde af udiagnosticeret trombofili, påpeger, at trombofili kan være 
arvelig betinget. Han anmoder derfor Europa-Parlamentet om at slå til lyd for genetiske 
undersøgelser med henblik på en tidlig definition af risikogrupper.

2. Opfyldelse af betingelserne for behandling

Andragendet opfylder betingelserne for behandling (fastslået den 21. januar 2009). 
Kommissionen anmodet om oplysninger (forretningsordenens artikel 202, stk. 6).

3. Kommissionens svar, modtaget den 26. oktober 2009.

"Andrageren, hvis datter døde af dyb venetrombose på grund af en tidligere udiagnosticeret 
arvelig form for trombofili, slår til lyd for genetiske undersøgelser for arvelige former af 
trombofili. Som følge deraf har han søgt offentlig støtte fra medierne med det formål at 
"ændre den måde, hvorpå sundhedsforvaltninger (Health Boards) i Skotland anvender 
eksisterende politikker og procedurer til vurdering og behandling af dyb venetrombose 
(DVT)"1. Derudover har han indgivet et andragende til det skotske parlament2.
Kommissionens bemærkninger
                                               
1

http://www.theherald.co.uk/news/news/display.var.2479133.0.Hospital_tests_failed_to_show_up_fatal_clot.php
2 Offentligt andragende PE 1056: http://www.scottish.parliament.uk/business/petitions/docs/PE1056.htm; 
http://www.scottish.parliament.uk/business/research/petitionBriefings/pb-07/PB07-1056.pdf
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Kommissionen vil gerne påpege, at ingen videnskabelige udvalg under Kommissionen har 
mandat til at udtale sig om bedste praksis i forbindelse med forebyggelse af dyb 
venetrombose eller trombofili eller genetiske undersøgelser for arvelige former for trombofili.

Risikofaktorer for dyb venetrombose (DVT) og lungeemboli (PE) omfatter kirurgi, forlænget 
immobilitet og store traumer. Der er ligeledes en risiko for kvinder, der bruger kombinations-
p-piller med østrogen og progestogen eller hormonerstatningsterapi, men risikoen er meget 
lille, typisk mindre end 1 ud af 3.000. Graviditet er ligeledes en risikofaktor1. Ud over disse 
risici kan enkeltpersoner have et underliggende genetisk anlæg for DVT og PE. Dette kaldes 
trombofili2. Den vigtigste undersøgelse for trombofili er en blodtest for faktor V (udtales 
"fem") Leiden-genet.

I henhold til traktatens artikel 152 er bedre forebyggelse og behandling af dyb venetrombose 
på hospitaler grundlæggende et spørgsmål om sundhedsydelser, som de enkelte medlemsstater 
er ansvarlige for. Derudover er profylakse af dyb venetrombose i andre sammenhænge, f.eks. 
i fly på langdistanceflyvninger, en normal opgave inden for lufttransport og de nationale 
sundhedssystemer.
Undersøgelser af hele den del af befolkningen, som har en risiko for sjældne arvelige 
risikofaktorer for trombose som trombofili ville kræve medicinsk bevis for, at forebyggelse i 
hele befolkningen er mere effektiv til forebyggelse af trombose og lungeemboli end generelle 
forebyggende foranstaltninger, som anbefales til hospitalsmiljøer og andre offentlige områder.
Der findes ikke i øjeblikket sådanne beviser.
Ikke desto mindre bør det bemærkes, at der i øjeblikket undersøges foranstaltninger og 
kriterier for bedste praksis vedrørende screening af nyfødte for arvelige sygdomme inden for 
rammerne af fællesskabspolitikkerne for sjældne sygdomme, navnlig Kommissionens 
meddelelse om sjældne sygdomme3, som blev vedtaget i november 2008, samt Rådets 
henstilling om et tiltag vedrørende sjældne sygdomme, vedtaget den 9. juni 20094. Som et 
første skridt under sundhedsprogrammet 2008-2013 blev der i 2009 lanceret et offentligt 
udbud om bedste praksis vedrørende screening af nyfødte5. Hvis der kan vælges et passende 
tilbud til en kontrakt, forventes de første resultater at foreligge tidligst inden slutningen af 
2011. I denne forbindelse vil screening for trombofili ligeledes blive gennemgået.

Konklusioner

I henhold til traktatens artikel 152 hører andragendets emne under medlemsstaternes 
ansvarsområde.

Inden for rammerne af Fællesskabets politik for sjældne sygdomme går Kommissionen i 
øjeblikket videre med sonderende foranstaltninger med henblik på at udveksle og udvikle 

                                               
1 British Committee for Standards in Haematology: Thrombophilia information for patients and their relatives, 
september 2003.
2 En tilstand, som enten er arvet eller tilegnet, som medfører unormal dannelse af venøs eller arteriel trombose. 
3 KOM(2008)0679 af 11.11. 2008.
4 http://ec.europa.eu/health/ph_threats/non_com/docs/rare_rec2_en.pdf
5 http://ec.europa.eu/eahc/health/tenders_H09C2.html



CM\794549DA.doc 3/3 PE 430.494v01-00

DA

bedste praksis i forbindelse med screening af nyfødte for arvelige sjældne sygdomme1."

                                               
1 http://ec.europa.eu/health/ph_threats/non_com/rare_10_en.htm


