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Medfødte misdannelser hos levendefødte børn

Andelen af indberetninger af
børn registreret med medfødte
misdannelser er næsten
fordoblet fra 1997 til 2016.

De nationale sundhedsregistre indeholder en lang
række informationer om danskernes kontakt med
sundhedsvæsenet. Oplysningerne i de forskellige
registre kommer bl.a. fra hospitalerne, de praktiserende læger og kommunerne.

Medfødte misdannelser omfatter en
lang række tilstande i varierende
sværhedsgrad, med eksempelvis
rygmarvsbrok og stramt tungebånd
i hver sin ende af skalaen.

Her stilles skarpt på levendefødte børn registreret
med en eller flere medfødte misdannelser og/eller
kromosomanomalier (kromosomanomalier udgør
en meget lille andel).

Andel levendefødte børn registreret med mindst én medfødt misdannelse (eller kromosomanomalie)
efter fødselsår, pct.
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Kilde: Landspatientregisteret og Det Medicinske Fødselsregister, Sundhedsdatastyrelsen.

8,1 7,9 8,1

En stigende andel levendefødte børn registreres
med medfødte misdannelser.

Stigningen kan dels
skyldes ændret registreringspraksis og/eller
bedre diagnosticering,
men kan også skyldes
en reel udvikling i andel
levendefødte børn med
medfødte misdannelser.

Knap en ud af tre registrerede medfødte misdannelser er i knogler og
muskler, der bl.a. omfatter medfødt hofteskred,
klumpfod og skævt hoved.

Misdannelser i kredsløbsorganer, eksempelvis
hjertet, er de næsthyppigst registrerede misdannelser efterfulgt af
misdannelser i fordøjelsesorganer, der bl.a omfatter stramt tungebånd.

Antal registreringer i de hyppigst forekomne medfødte misdannelser blandt levendefødte børn, 2016
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Kilde:

Medfødte misdannelser i
kredsløbsorganer

Andre medfødte
misdannelser i
fordøjelsesorganer

Landspatientregisteret og Det Medicinske Fødselsregister, Sundhedsdatastyrelsen.

Sundhedsstyrelsen påpeger i nedenstående citat, at forbedrede
undersøgelser resulterer i flere opdagede misdannelser:
Hvis man alene ser på tallene, ser det umiddelbart ud som om, der er sket en stigning i forekomsten af nyfødte børn med misdannelser. Der er imidlertid i perioden 1997 – 2016 sket betydelige
ændringer i undersøgelsestilbuddet under graviditeten (herunder skanning for misdannelser). Der
er ligeledes sket væsentlige forbedringer af apparatur og i personalets færdigheder, således at man
i dag identificerer flere misdannelser end tidligere. Det betyder, at mange misdannelser i dag allerede findes under graviditeten, hvilket giver bedre muligheder for tidlig behandling til gavn for
barnets helbred og sundhed.
Endvidere er der sket ændringer i registreringspraksis i perioden.
På den baggrund er der ifølge Sundhedsstyrelsen umiddelbart ikke noget, der tyder på, at der er
tale om en reel stigning i misdannelser blandt levendefødte, men påpeger, at der fortsat er behov
for at sikre en kvalificeret monitorering af området.
For opklarende spørgsmål af sundhedsfaglig karakter, kontakt Sundhedsstyrelsen på telefon 7222 8510

Sundhedsdatastyrelsen, Ørestads Boulevard 5, 2300 København S
Yderligere information: Ditte Trier-Poulsen, DTP@sundhedsdata.dk
Se mere på Sundhedsdatastyrelsen.dk

