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MEDDELELSE TIL MEDLEMMERNE

Om: Andragende 0675/2007 af Imelda Read, britisk statsborger, for Den europæiske 
forening mod livmoderhalskræft, om foranstaltninger til bekæmpelse af 
livmoderhalskræft

1. Sammendrag

Ifølge andrageren rammes 50.000 kvinder af livmoderhalskræft hvert år, og halvdelen af 
tilfældene er med dødelig udgang. Op til 80 % af tilfældene kunne forebygges ved hjælp af 
systematiske forebyggende undersøgelser, og med en korrekt anvendt moderne teknologi vil 
det endda være muligt at forebygge næsten alle tilfælde. Andrageren opfordrer derfor Europa-
Parlamentet til at arbejde for gennemførelsen af et effektivt program til forebyggelse af 
livmoderhalskræft, til at støtte indførelsen af et program for folkesundhedsoplysning, således 
at alle kvinder informeres om vigtigheden af forebyggelse af livmoderhalskræft og således får 
mulighed for at drage fordel af de eksisterende muligheder, til at fremme udveksling af bedste 
praksis i Europa og uafhængig forskning på dette område og endelig til at anerkende og 
understøtte den vigtige rolle, som velgørenhedsorganisationer, ngo'er og patientstøttegrupper 
spiller.

2. Opfyldelse af betingelserne for behandling

Andragendet opfylder betingelserne for behandling (fastslået den 4. december 2007). 
Kommissionen anmodet om oplysninger (forretningsordenens artikel 192, stk. 4).

3. Kommissionens svar, modtaget den 21. oktober 2008.

"Kommissionen har aktivt støttet udviklingen af evidensbaseret bedste praksis inden for
screening for livmoderhalskræft siden sin anden udgave af programmet "Europæisk Indsats 
mod Kræft"(1990-1994). Det Europæiske Fællesskabs støtte til netværk inden for screening 
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for livmoderhalskræft førte til udgivelsen af den første udgave af EU's retningslinjer for 
kvalitetssikring inden for screening for livmoderhalskræft i 1993. Dette blev fulgt op med den
tredje udgave af programmet "Europæisk Indsats mod Kræft" (1996-2002).

Den evidensbaserede Europæiske Kræftkodeks har siden 1987 anbefalet, at europæiske 
borgere deltager i organiserede kræftscreeningsprogrammer af høj kvalitet. Efter en vurdering 
af dens dokumentation i juni 2003 kunne det konstateres, at deltagelsen i pap screening-tests
for tidlig opdagelse af livmoderhalskræft stadig er uændret.

Rådet vedtog den 2. december 2003 Rådets henstilling om kræftscreening, som beskriver de 
grundlæggende rammer for ethvert befolkningsbaseret program for kræftscreening af høj 
kvalitet. I bilaget dertil er pap screening-tests for livmoderhalskræft opført som den ene af de 
tre kræftscreeningmetoder, som det på grundlag af den tilgængelige videnskabelige 
dokumentation anbefales at indføre i medlemsstaterne.

Siden 2004 har Kommissionens vedvarende støtte under folkesundhedsprogrammet for 2003-
2008 gjort det muligt for det europæiske netværk for kræftbekæmpelse (European Cancer 
Network (ECN)) at færdiggøre den anden udgave af retningslinjerne for kvalitetssikring inden 
for screening for livmoderhalskræft, som oprindeligt var blevet udarbejdet af det europæiske 
netværk for screening for livmoderhalskræft indtil 2003. Den anden udgave er netop 
udkommet og blev fremlagt for den europæiske offentlighed den 7. februar 2008 under den 
slovenske formandskabs konference "Hvordan kan den stadigt tungere kræftbyrde lettes" (The 
burden of Cancer - How it can be reduced).

Den anden udgave af retningslinjerne for kvalitetssikring inden for screening for 
livmoderhalskræft vil blive yderligere opdateret i nær fremtid med vedvarende støtte fra EU's
folkesundhedsprogram for 2003-2008 i henhold til en aftale, der blev valgt i 2006 af 
Forvaltningsorganet for Folkesundheden. Efter en høringsproces vedrørende HPV-vaccination 
og dens betydning for forebyggelse af livmoderhalskræft, som vil inddrage ECDC i 
Stockholm, WHO IARC i Lyon, ECN, EUNICE, ECCG og andre internationale eksperter på 
dette område, vil EU-retningslinjerne blive opdateret med kapitler om HPV-diagnosticering 
og -vaccination samt en opfølgning på programmerne for screening for livmoderhalskræft.

Kommissionen støtter gennem sine rammeprogrammer for forskning ligeledes forskning 
inden for livmoderhalskræft og human papillomavirus (HPV) som en del af de aktiviteter, der 
iværksættes inden for dens sundhedsprioriteter. I den forbindelse afsættes der i øjeblikket 12,5 
mio. euro til dette område som følge af den indsats, der blev ydet i forbindelse med det sjette 
rammeprogram (2002-2006). De hovedområder, som dækkes, omfatter HPV-epidemiologi og 
den rolle, som de forskellige typer heraf spiller i forbindelse med udviklingen af kræft, samt 
vurdering af screeningsprotokollers omkostningseffektivitet og udviklingen af nye 
terapeutiske strategier for vaccination.

Sundhedsprioriteterne i det syvende rammeprograms (2007-2013) samarbejdsprogram 
foreslår en skærpet indsats på forskningsområdet inden for kræft og folkesundhed, hvilket 
med sikkerhed vil give nye muligheder for forskning inden for livmoderhalskræft og HPV.
Indkaldelsen af forslag i 2007 med denne prioritet omfattede fire forskellige emner, som er 
relevante i forhold til dette område, herunder forbedret vaccinationsdækning, effektive 
screeningpolitikker og nye kræftscreeningmetoder. Som et resultat af denne indkaldelse er der 
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nu forhandlinger i gang om AUTOCAST-projektet (EU-bidrag på 3 mio. euro), som ved at 
bruge livmoderhalskræft og HPV som et modelsystem har til formål at udvikle en ny 
automatiseret kræftscreeningteknologi, der skal anvendes som et hurtigt "point of care"-udstyr 
til diagnostik. Et sådant initiativ kan få betydning for de aktuelle programmer for screening 
for livmoderhalskræft, særligt i forbindelse med HPV-vaccination.

Europa-Parlamentet, Rådet, den europæiske kodeks og Rådets henstilling lægger stor vægt på 
vigtigheden af borgernes indvilligelse i at deltage i screeningprogrammer af høj kvalitet.
Derfor bør sundhedsmyndigheder såvel som interesse-, patient- og ekspertorganisationer, 
herunder ECCA, ikke mindske deres indsats for at fremme befolkningsbaseret screening af 
høj kvalitet i alle medlemsstaterne og for at motivere borgerne til aktivt at deltage i 
organiserede screeningprogrammer af høj kvalitet.

Endelig vil Kommissionen gøre rede for gennemførelsen af Rådets henstilling i 
medlemsstaterne, som utvivlsomt også vil dække screening for livmoderhalskræft.
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