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Screeningmodell

• initieringsprocess 
organisationer eller enskilda individer kan föreslå 

• Arbetsprocess

• Stegvist processflöde  



Screeningmodell

• Bedömningskriterier

• Vetenskapliga och organisatoriska   -15 kriterier

• Organisation

• Experter för framtagande av underlag

• Sakkunnig grupp

• Nationellt screeningråd



Screeningmodell

• helhets-bedömning

• på nationell nivå (Socialstyrelsen) 

• remiss

• konsekvensanalyser på lokal och regional nivå inför implementering

• slutlig rekommendation





1. Tillståndet ska vara ett viktigt hälsoproblem 

2. Tillståndets naturalförlopp ska vara känt 

3. Tillståndet ska ha en symtomfri fas som går att upptäcka 

4. Det ska finnas en lämplig testmetod 

5. Det ska finnas åtgärder som ger bättre effekt i tidigt skede än vid klinisk upptäckt 

6. Screeningprogrammet ska minska dödlighet, sjuklighet eller funktionsnedsättning 

som är förknippat med tillståndet 

7. Testmetoden och fortsatt utredning ska accepteras av avsedd population 

8. Åtgärder vid tillståndet ska vara klarlagda och accepteras av avsedd population 

9. Hälsovinsterna ska överväga de negativa effekterna av screeningprogrammet 

10.Screeningprogrammet ska vara godtagbart ur ett etiskt perspektiv



Minst ett 30-tal olika tillstånd

Monogena sjukdomar i lymfocyternas eller thymus 
utveckling/funktion



T cell och TCR (T cell receptor)



Rearrangement of T cell receptor genes





SCID Newborn Screening: Current Status of Implementation Map



Andra länder

Screening today Norway Netherlands Catalonia
Iceland Canada   Israel   Taiwan

Screening recommended but funding or final approval are still lacking

Denmark  Switzerland  Liechtenstein  UK  Germany  Slovakia

Pilot studies: France   Spain Serbia-Montenegro    Italy
Brazil     Colombia    Mexico

Screening soon (?) :  Turkey Iran   Saudi Arabia    Australia
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Internat
Stockholm

23-24 november 2017



11. Screeningprogrammets kostnadseffektivitet ska ha värderats och bedömts 

vara rimlig

12. Information om deltagande i screeningprogrammet ska ha värderats

13. Organisatoriska aspekter som är relevanta för ett nationellt likvärdigt 

screeningprogram ska ha klarlagts

14. Screeningprogrammets resursbehov och genomförbarhet ska ha värderats

15. Det ska finnas en plan för utvärdering av screeningprogrammets effekter
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