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Informasjonsskriv til foreldre 

Bakgrunn og hensikt 
Alle nyfødte får i dag tilbud om testing for 23 alvorlige medfødte sykdommer som krever oppfølging og behandling i løpet av de 
første levedøgn. Tilbudet anbefales av helsemyndighetene. Vi gjør nå en studie på ytterligere en tilstand, alvorlig immunsvikt 
hos barn, for vurdering og tilrettelegging som et generelt tilbud i det nasjonale nyfødtscreeningprogrammet. 
 
Alvorlig immunsvikt er en sjelden tilstand der barnet mangler en viktig del av immunforsvaret (T-cellene). Dersom sykdommen 
ikke blir oppdaget og behandling startet, dør barnet i løpet av det første leveåret. Om sykdommen blir diagnostisert i løpet av 
de første 3,5 månedene, er det stor sannsynlighet for vellykket behandling og at barnet overlever. Uten screening av 
sykdommen, blir barnet ofte diagnostisert for sent, når det allerede har fått livstruende infeksjoner.  
 
Hva innebærer studien? 
Testen for alvorlig immunsvikt gjøres med den samme prøven som er tatt for screening av de andre tilstandene i 
nyfødtscreeningprogrammet. Dette er en blodprøve som tas fra barnets hæl så fort som mulig etter at barnet er 48 timer. 
Prøven sendes til Nyfødtscreeningen ved Oslo Universitetssykehus for undersøkelser. Vi trenger derfor ikke ta ekstra prøve av 
barnet til dette prosjektet. 
 
Undersøkelsen forutsetter at dere som foreldre, har fått informasjon om undersøkelsen. Dersom dere ønsker at barnet deres 
skal testes for alvorlig immunsvikt ber vi om at dere signerer vedlagte skjema for samtykke.  
 
Mulige fordeler og ulemper 
Testen kan oppdage om barnet har alvorlig immunsvikt, og livreddende behandling kan startes i løpet av kort tid.  Noen få vil 
kunne bli innkalt til videre tester som i løpet av kort tid vil kunne avklare om barnet har immunsvikt eller ikke.  
 
Hva skjer når analysen er utført? 
Når resultatet er normalt, gis det ingen tilbakemelding til foreldrene. Ved mistanke om sykdom kontaktes foreldrene 
umiddelbart av lege slik at barnet kan bli videre undersøkt. Vi vil også utføre analyse av enkelte immunsviktgener. 
Hvis nyfødtscreeningprøven er av dårlig kvalitet blir foreldrene kontaktet av fødestedet og bedt om å ta ny prøve av barnet. Det 
trenger ikke å bety at det er mistanke om sykdom hos barnet.  
 
Hvor sikker er undersøkelsen? 
I sjeldne tilfeller, særlig hos for tidlig fødte, kan det forekomme resultater som tyder på sykdom uten at barnet er sykt. 
Oppfølgende undersøkelser vil raskt avklare dette. 
 
Hva skjer med prøvene og informasjonen om deg?  
Prøvene tatt av barnet og informasjonen som registreres, skal brukes slik som beskrevet i hensikten med studien. Etter at 
analysene er utført, blir resten av blodprøven lagret avidentifisert i Nyfødtscreeningens diagnostiske biobank. Dette gjelder for 
alle prøver som mottas til nyfødtscreening. Lagring av prøven gjør det mulig å gjenta undersøkelsen hvis det er tvil om 
diagnosen, eller å supplere med andre undersøkelser som ikke var tilgjengelige da barnet ble født. Prøven kan også brukes til 
kvalitetssikring og utvikling av nye analysemetoder. Blodprøven destrueres etter 6 år. 
En kode knytter deg til dine opplysninger og prøver gjennom en navneliste. Det er kun autorisert personell knyttet til prosjektet 
som har adgang til navnelisten og som kan finne tilbake til deg. Det vil ikke være mulig å identifisere barnet i resultatene av 
studien når disse publiseres. 
 
Frivillig deltakelse 
Det er frivillig å delta i studien. Du kan når som helst og uten å oppgi noen grunn, trekke ditt samtykke til å delta i studien. Dette 
vil ikke få konsekvenser for videre behandling av ditt/dine barn. Dersom du ønsker at barnet skal testes for alvorlig immunsvikt 
trenger vi signert samtykkeerklæring som du finner på neste side. Dersom du senere ønsker å trekke deg eller har spørsmål til 
studien, kan du kontakte legene ved Nyfødtscreeningen på telefon 02770. 
Ytterligere informasjon om studien finnes i kapittel A (se vedlegg) – utdypende forklaring på hva studien innebærer. 
Ytterligere informasjon om biobank, personvern og forsikring finnes i kapittel B – Personvern, biobank, økonomi og forsikring. 
 
Samtykkeerklæring (se bakside)  
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SAMTYKKE TIL Å DELTA I FORSKNINGSSTUDIEN: Screening for alvorlig immunsvikt 
 

Vi/jeg har mottatt informasjon om screening for alvorlig immunsvikt og ønsker at vårt/mitt barn 

deltar i studien. 

 

Mors navn: ________________________________________________ 

Mors personnummer: _______________________________________ 

Barnets termindato/fødselsdato: ________________________________________ 

 

Underskrift (mor eller far) 

Dato: _____________________________________________________ 

Sted: _____________________________________________________ 

Navn: _____________________________________________________ 
BLOKKBOKSTAVER 

 

Underskrift: ________________________________________________ 

 
Utfylt samtykkeskjema returneres Nyfødtscreeningen, Oslo Universitetssykehus 

 

 

Informasjonsskriv til foreldre (se forside)                                                                                                     

Til bruk for Nyfødtscreeningen: 

Rekvisisjonsnummer: _________________________ 

Løpenummer: _______________________________ 

 
Oslo universitetssykehus er lokalsykehus for deler av Oslos befolkning, regionssykehus for innbyggere i       Org.nr.: NO 993 467 049 MVA  
Helse Sør-Øst og har en rekke nasjonale funksjoner.        www.oslo-universitetssykehus.no 



                     
             Nyfødtscreeningen  

Oslo universitetssykehus HF 
Rikshospitalet 

Postboks 4950 Nydalen 
0424 Oslo 

Kvinne- og ungdomsklinikken 
Nyfødtscreeningen 

Nasjonal behandlingstjeneste for screening av nyfødte og 
avansert laboratoriediagnostikk ved medfødte stoffskiftesykdommer 

 

SCID  
 
 
 
 
VEDLEGG  
 
 
Kapittel A - utdypende forklaring av hva studien innebærer 
 
Primær immunsvikt er en gruppe med arvelige tilstander som gir nedsatt forsvar mot infeksjoner. Den alvorligste formen er 
alvorlig immunsvikt (Severe Combined Immunodeficiency, SCID), som er en samlebetegnelse på mer enn 20 forskjellige 
genetiske tilstander. Dette er en livstruende tilstand, som udiagnostisert vil føre til død før ett års alder. Det som er felles for 
denne gruppen av pasienter, er at de mangler T-celler, en type hvite blodceller som er viktige for immunforsvaret.  
 
Blant ca. 60 000 barn som fødes i Norge per år er det ca. 2-3 som har SCID. Sykdommen debuterer ofte de første månedene av 
livet med dårlig vekst, gjentatte infeksjoner (pneumocystis pneumoni), ofte infeksjoner forårsaket av bakterier/virus som ikke 
gir infeksjon ved normalt immunforsvar. Oppkast, diaré, feber og bleieutslett er vanlige symptomer. Noen barn virker helt friske 
inntil de plutselig får en alvorlig og livstruende infeksjon. Tidlig diagnose og behandling er nødvendig for å reetablere normal 
immunfunksjon og normal helsetilstand.  
 
Diagnostisert SCID behandles med stamcelletransplantasjon, da erstattes barnets defekte T-celler av friske blodstamceller fra en 
giver. Dette er en effektiv behandling med en overlevelse på ca. 95 % om behandlingen gis i løpet av de første 3-4 månedene av 
livet og før barnet får alvorlige infeksjoner. Årsaken til at det er vanskelig å stille diagnosen ved fødselen uten screening, er at 
pasienter fødes uten symptomer. De første ukene av livet vil IgG antistoffer fra moren også beskytte barnet mot infeksjoner, slik 
at sykdom presenteres først i 4-7 mnd alder. Det er også vanskelig å identifisere barn med økt risiko for SCID fordi færre enn 
20% av de barna som tidligere er blitt diagnostisert med sikker SCID har hatt en familiehistorie med immunsvikt.  
 
SCID kan påvises rett etter fødsel ved hjelp av en test som analyserer mengden T-celle receptor excision circles (TREC). Denne 
testen benyttes i rutine i USA og andre land for screening av alvorlig immunsvikt. Ved nydannelse av T-celler i thymus, blir små 
DNA sirkler klippet ut, disse kalles TREC. Ved å måle forekomst av TREC i screeningprøver kan man oppdage de fleste former for 
T-cellesvikt. Barn som har få eller ingen TREC i screeningprøven vil bli innkalt for videre undersøkelser av spesialister i 
immunologi for rask avklaring på om de har en immunsvikt. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Forskningsprosjekt om nyfødtscreening for alvorlig immunsvikt (SCID) 
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Kapittel B - Personvern, biobank, økonomi og forsikring 
 
Personvern 
For å gjennomføre en faglig forsvarlig studie, vil det være behov for å bruke opplysningene fra screeningprogrammet. Dette 
inkluderer analyseresultater og journalopplysninger om legemiddelbruk, evt. gjennomført behandling eller andre forhold som 
kan påvirke analyseresultatene. Alle som får innsyn har taushetsplikt. Formålet er å sikre en faglig forsvarlig gjennomføring av 
undersøkelsene og å følge med på kvaliteten av behandlingen som gis for sykdommene det undersøkes for. Opplysningene 
lagres permanent.  
 
Oslo universitetssykehus ved administrerende direktør er databehandlingsansvarlig for nyfødtscreeningen. Som registrert har 
den enkelte rett til innsyn i sin journal og rett til å kreve journalopplysninger slettet (se www.oslo-
universitetssykehus.no/nyfodtscreeningen).  
 
Prøven til SCID-testing tas fra samme blodprøve som til vanlig nyfødtscreening. Resterende blodprøve blir lagret i 
Nyfødtscreeningens diagnostiske biobank. Hvis du sier ja til at ditt barn kan delta i studien, gir du også samtykke til at 
analyseresultater inngår i biobanken. Man kan kreve at blodprøven destrueres, men da fjerner man muligheten for å gjenta 
analyser på et senere tidspunkt. Det biologiske materialet kan benyttes til helsehjelp, kvalitetssikring og metodeutvikling, men 
til forskning kan det kun brukes etter godkjenning fra Regional komité for medisinsk og helsefaglig forskningsetikk (REK). Oslo 
Universitetssykehus er ansvarlig for biobanken. 

Rett til innsyn og sletting av opplysninger om deg og sletting av prøver  
Hvis du sier ja til at ditt barn deltar i studien, har du rett til å få innsyn i hvilke opplysninger som er registrert om barnet. Du har 
videre rett til å få korrigert eventuelle feil i opplysningene vi har registrert. Du kan velge å trekke samtykket til deltagelse på et 
senere tidspunkt, og kreve å få slettet innsamlede prøver og analyseresultater med mindre opplysningene allerede er inngått i 
analyser eller brukt i vitenskapelige publikasjoner. Oslo Universitetssykehus ved administrerende direktør er 
databehandlingsansvarlig.  

Økonomi og rolle 
Studien og biobanken er finansiert av Nyfødtscreeningen, Oslo Universitetssykehus. 
 
Forsikring 
Ikke aktuell 
 
Informasjon om utfallet av studien 
Dersom du ønsker det, kan du få informasjon om utfallet av forskningsstudien: Screening for alvorlig immunsvikt (SCID).  
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