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De regionale helseforetakene har etablert prosedyrer i egen region for innsending av søknader 
med interne frister m.m. Samlet søknad fra det regionale helseforetaket om opprettelse/endring 
av nasjonale tjenester med prioritering av forslagene skal sendes Helse- og omsorgsdepartementet 
med kopi til Helsedirektoratet innen 15. januar hvert år. 

Søknadsprosessen er forankret i forskrift og HODs veileder som er utarbeidet med bakgrunn i 
forskrift. Veilederen er retningsgivende for korrekt utfylling av skjemaet. Mangler i utfyllingen av 
skjema kan føre til at søknadsbehandlingen forsinkes eller at søknaden ikke blir behandlet.  

Søknader fra fagmiljøene skal gjennom en behandlings- og prioriteringsprosess i eget helseforetak 
før helseforetaket oversender søknaden til det regionale helseforetaket (RHF). Det er det regionale 
helseforetaket som avgjør hvilke søknader som sendes over til videre behandling i Helse- og 
omsorgsdepartementet. RHF-ene skal i felleskap samordne og prioritere søknadene ut fra nasjonale 
behov, før oversending til Helse- og omsorgsdepartementet (HOD).  Helse- og 
omsorgsdepartementet nettside for nasjonale tjenester gir blant annet tilgang til forskrift og veileder 
for nasjonale tjenester, https://www.regjeringen.no/no/tema/helse-og-
omsorg/sykehus/innsikt/nasjonale-tjenester/id614574/.  

Vedlagt søknadsskjemaet følger mandat og sammensetning av referansegruppene, innledning/ 
veiledning for søknader om nye nasjonale behandlingstjenester, samt mal for samarbeidserklæringer 
og kompetansespredningsplan.  
 

Regionale og nasjonale frister 2020 
 Kontakt eget helseforetak for interne frister 

  4. november - helseforetakenes søknadsfrist til RHF 

  November/desember - behandling i regionalt helseforetak 

  14. desember - behandling i Interregionalt fagdirektørmøte 

  15.01.21 - søknadsfrist til Helsedirektoratet 

 

 

Forankring av ny behandlingstjeneste 

Regionalt helseforetak HSØ 

Helseforetak OUS 

Ansvarlig avdeling/klinikk 
Nyfødtscreeningen/Barne- og 
ungdomsklinikken  

Avdelingsleder/ 
klinikkleder 

Rolf D. Pettersen/Terje Rootwelt 

Faglig ansvarlig 
for tjenesten 

Rolf D. Pettersen 

Navn på tjenesten 
Bruk et dekkende navn på 
den helsehjelp det ønskes å 
etablere behandlings-
tjenestens for. 

Nasjonal behandlingstjeneste for genetiske masseundersøkelser av nyfødte 

Engelsk navn på tjenesten
1
 Norwegian National Unit for Newborn Screening 

https://www.regjeringen.no/no/tema/helse-og-omsorg/sykehus/innsikt/nasjonale-tjenester/id614574/
https://www.regjeringen.no/no/tema/helse-og-omsorg/sykehus/innsikt/nasjonale-tjenester/id614574/
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Hva søkes det om 

 

x Nasjonal behandlingstjeneste 

 

I så fall:  

x Er dette et nytt tilbud. Utvidet tilbud i etablert nasjonal behandlingstjeneste for genetiske masseundersøkelser av nyfødte 

 Er dette sentralisering av aktivitet som allerede foregår andre steder, eller  

 Fungerer det de facto som behandlingstjeneste allerede i dag? 

 

 

 Flerregional behandlingstjeneste 

 

I så fall:  

 Er dette en eksisterende behandlingstjeneste som ønskes delt, eller 

 Eksisterende behandling/diagnostikk som ønskes sentralisert til to steder, eller 

 Et nytt tilbud som ønskes etablert to steder i landet. Søknader om flerregionale behandlingstjenester skal sendes fra hvert 

av de involverte RHF-ene. Det forutsettes at søknadene samordner beskrivelsen av hvordan behandlingstjenesten er tenkt 

organisering. 

Hvilke regionale helseforetak er involvert:       

 

 

Dersom søknaden forutsetter bruk av ny metode, skal denne ha gjennomgått en metodevurdering før det søkes opprettet ny tjeneste, 
jf. nasjonalt system for innføring av nye metoder i helsetjenesten. 

 

 Ikke aktuelt for denne søknaden 

 Metodevurdering er gjennomført 

 Metodevurdering er ikke gjennomført 

x Søknad om metodevurdering er sendt 

Kommentarer: Søknad om metodevurdering ble sendt Bestillerforum 18. februar 2020. Følgende svar ble mottatt fra Nye metoder 3. 
april 2020:  
Deres forslag om metode til nasjonal metodevurdering – ID2020_016 Nasjonal behandlingstjeneste for screening av nyfødte – utvidelse 
av tilbudet med screening for spinal muskelatrofi (SMA) – ble tatt opp i Bestillerforum RHF sitt møte 30.03.2020. Beslutningen ble som 
følger: «Forslag om Nasjonal behandlingstjeneste for screening av nyfødte – utvidelse av tilbudet med screening for spinal muskelatrofi 
(SMA)» oversendes Helsedirektoratet for videre oppfølging. Bestillerforum RHF understreker at innføring av screening kan påvirke 
kostnad-nytte vurderingene for kommende behandlinger og at en metodevurdering bør gjennomføres raskt. 
Til deres informasjon legger jeg ved dokument fra HOD til Helsedirektoratet datert 20. mars 2020 «Styringsstruktur for nasjonale 
screeningprogrammer». 
Vi setter dere i kopi når vi i dag oversender saken til Helsedirektoratet. 

Vi fikk så brev 23. juni fra HDir som etter dialog med HOD hadde avklart hvordan prosesser med utvidelse av nyfødtscreeningen skulle 
foregå. Ny søknad skulle sendes til HSØ. Vi hadde møte med HSØ ved Siv Cathrine Høymork og Kirsti Tørbakken 21. august med 
avklaring av innhold i fornyet søknad inkl. at denne burde sendes både på dette skjema og som eget brev. 
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Er det tidligere søkt om nasjonal status for samme eller tilsvarende tjeneste? 

 

 Ja 

X Nei  

 

Hvis ja, når var dette (årstall)?       

 

 

 

Beskrivelse av tjenesten – formål, innhold og avgrensning 

1. Hvilken eller hvilke pasientgrupper og diagnoser skal tjenesten omfatte 

Søker om utvidelse av etablert nasjonal behandlingstjeneste med nyfødtscreening for spinal muskelatrofi (SMA).  

 

2. Hvilke ICD-10 koder er aktuelle 

Hvilke ICD-10 koder er aktuelle: 

G12 

 

3. Hvilken type helsehjelp dreier det seg om 

x Diagnostikk alene 

 Diagnostikk og behandling 

 Behandling eller behandlingskombinasjoner, inkludert rehabilitering 

 

Kommentarer:       

 

 

4. Gi en beskrivelse av innholdet i tjenesten, inkl. henvisningskriterier 

SMA er en autosomal recessiv sykdom som i hovedsak skyldes bi-allelisk delesjon i survival motor neuron 1 (SMN1) genet. Tilstanden 
medfører tap av alfa-motornevroner i ryggmargen med progressiv muskelatrofi og muskelsvekkelse. Av genetiske sykdommer har SMA 
historisk vært den vanligste årsaken til tidlig barnedød.  SMA opptrer med ulik alvorlighetsgrad og klassifiseres i henhold til fenotype. 
SMA Type 1, tidligere omtalt som “Werdnig-Hoffmann sykdom», er den mest alvorlige. Disse barna viser symptomer på muskelsvikt 
allerede i løpet av de seks første levemåneder og vil aldri kunne sitte selvstendig. Ca. 60 % av tilfeller med SMA er type 1. Ca. 30 % av 
pasientene diagnostiseres med SMA type 2 med tegn til muskelsvakhet i de første 6-18 levemåneder. Barna klarer å sitte, men klarer 
aldri å gå uten hjelp. De som har senere debut og klarer å gå eller har stått/gått før 18 måneder klassifiseres som SMA type 3. Enkelte 
klinikere inkluderer i tillegg to ytterpunkter. SMA type 0 henviser til en tilstand som debuter i fosterlivet med alvorlig svakhet og 
pustevansker ved fødsel. SMA type 4 utgjør en mindre gruppe pasienter som først utvikler muskelsvakhet i voksen alder.  
Over 95 % av alle SMA pasienter er homozygote for delesjon av SMN1, enten hele genet eller viktige deler av genet (ekson 7-8), og  
dette brukes til primærdiagnostikk av SMA. Alle har i tillegg et variabelt antall kopier av SMN2 genet, som er en paralog av SMN1. Pga 
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en genvariant i SMN2 gir dette «reservegenet» kun lave, men likevel viktige mengder av SMN proteinet ved fravær av det normale 
SMN1 genet. Antallet kopier av SMN2 korrelerer derfor med SMA alvorlighetsgrad; jo større antall kopier av SMN2, jo mildere 
fenotype. Barn med kun to eller tre kopier av SMN2 har stor sannsynlighet til å debutere med SMA type 1 eller 2, og SMA pasienter 
med 4 eller flere SMN2 kopier har lav sannsynlighet for til å debutere med SMA type 1. I tillegg indikerer nye studier at mindre enn 10 
% av alle SMA pasienter vil debutere hos barn som er eldre enn 3 år, og disse vil typisk ha SMA type 3.  
Dette viser at testing for SMN1 delesjoner i kombinasjon med bestemmelse av SMN2 kopiantall vil være en effektiv strategi for tidlig å 
identifisere SMA pasienter som vil ha stor nytte av tidlig oppstart av effektiv behandling. Tjenesten ønsker å screene alle nyfødte for 
SMA for raskest mulig diagnostikk og behandling. For ytterligere informasjon se vedlegg til søknad. 

5. Hva er det totale omfanget av primærdiagnostikk, primærbehandling, komplikasjonsoppfølging 
og langsiktig oppfølging i den planlagte tjenesten 

Tjenesten vil ha ansvar for screening og varsling av barn med SMA for videre oppfølging i klinikken. Denne oppfølgingen 
kan enten skje ved lokal eller regional barneavdeling eller ved Barne- og ungdomsklinikken i OUS. OUS vil være tilgjengelig 
for faglig dialog og kan etter forespørsel motta alle barn der det etterspørres. Oppstart av Spinrazabehandling er etter 
føringer fra Beslutningsforum sentralisert til OUS.  

 

 

6. Hvilke deler av pasientforløpet skal inngå i tjenesten 

Screening, diagnostikk og varsling for medisinsk oppfølging. 

 

 

7. Hvordan skal det samarbeides om pasientforløpet før og etter den sentraliserte tjenesten 

Etablert nasjonal faggruppe innen barnenevrologi som i dag ivaretar nasjonal koordinering av Spinrazabehandling vil 
naturlig fortsette å være et viktig nasjonalt samarbeidsorgan for oppfølging av barn etter positiv nyfødtscreening. 

 

 

8. Hva omfattes ikke av tjenesten 
Gi en beskrivelse av grenseoppgang mot annen virksomhet og eventuelle gråsoner som må avklares 

SMA behandling inngår ikke i den nasjonale tjenesten, se over. 

 

 

9. Insidens: Oppgi forventet pasientvolum i form av antall nyhenviste pasienter pr. år som vil bli 
behandlet ved behandlingstjenesten. Beskriv også grunnlaget for beregningene. Oppgi eventuelt 
supplerende tall (inngrep, prosedyrer m.v.). 

Forventet pasientvolum: Alle nyfødt vil testes, ca 55.000 per år. Antall positive forventes å være ca 7 per år. 

Grunnlag for beregningene: Basert på kliniske data fra OUS og nasjonalt samt internasjonale tall. 

Eventuelt supplerende tall:       
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Konsekvenser av sentralisering 

10. Hva er begrunnelsen for å sentralisere behandlingen 

Benytte samme etablerte behandlingstjeneste som pt har mandat til genetiske undersøkelser av alle nyfødte. 

 

 

11. Hvilke helsemessige gevinster i form av bedre prognose eller livskvalitet vil etablering av en 
nasjonal behandlingstjeneste føre til for målgruppen 

Rask diagnose og behandling gir mindre sykelighet, lidelse for pasientene og samfunnsmessige kostnadsbesparelser, se 
vedlegg. 

 

 

12. Beskriv eventuelle praktiske og sosiale konsekvenser en sentralisering av aktuell behandling har 
for pasienter og pårørende 

Tilbudet finnes ikke i Norge i dag. Hvis det skal etableres, må dette skje som del av etablert nasjonal behandlingstjenesten 
som allerede har etablert logistikk, utstyr og kompetanse for å kunne utføre denne tjenesten. 

 

 

13. Hvilke konsekvenser kan opprettelse av en nasjonal behandlingstjeneste ha for fagmiljø og 
gjenværende pasientgrupper med beslektede behov ved de sykehus som i framtiden ikke skal 
utøve aktuell behandling 

Etablering av nyfødtscreening for SMA vil styrke og effektivisere pasientbehandlingen ved SMA og anses ikke å ville 
påvirke annen pasientbehandling lokalt. 

 

14. Vil en sentralisering av eksisterende behandling være mer kostnadseffektiv enn dagens 
organisering av behandlingen2 

Ja – kfr vedlegg. Raskere, bedre og mer kostnadseffektiv behandling. Kfr vedlagt søknad.  

 

15. Er spørsmålet om sentralisering av aktuell behandling avklart med tilsvarende avdelinger i 
andre helseregioner 

 Ja, se vedlagte erklæringer fra avdelings/klinikkdirektører ved aktuelle avdelinger. 

X  Nei 

Kommentarer: Søknaden er forankret i referansegruppen for Nasjonal behandlingstjeneste for screening av nyfødte 
og avansert laboratoriediagnostikk ved medfødte stoffskiftesykdommer. HSØ vil sende dokumentasjon på forankring i alle 4 RHF. 
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Kunnskapsgrunnlag, resultatmål og kompetansespredning 

16. Gi en beskrivelse av tjenestens kunnskapsgrunnlag, jf. veilederens § 4.3.  

For beskrivelse av kunnskapsgrunnlag henvises til vedlagte brev med utdypning og henvisninger til følgende 
referanseliste. 

1. Performance of Expanded Newborn Screening in Norway Supported by Post-Analytical Bioinformatics Tools and 
Rapid Second-Tier DNA Analyses. Tangeraas T, Sæves I, Klingenberg C, Jørgensen J, Kristensen E, Gunnarsdottir G, 
Hansen E, Strand J, Lundman  E, Ferdinandusse S, Salvador C, Woldseth B, Bliksrud Y, Sagredo C, Olsen Ø, Berge M, 
Trømborg A, Ziegler A, Zhang J, Sørgjerd L, Ytre-Arne M, Hogner S, Løvoll S, Kløvstad Olavsen M, Navarrete D, Gaup H, 
Lilje R, Zetterström R, Stray-PedersenA, Rootwelt T, Rinaldo P, Rowe A, Pettersen R. Int. J. Neonatal Screen. 
2020;6(3):51. 

2. Second-Tier Next Generation Sequencing Integrated in Nationwide Newborn Screening Provides Rapid Molecular 
Diagnostics of Severe Combined Immunodeficiency.  Strand J, Aftab Gul K, Erichsen HC, Lundman E, Berge MC, 
Trømborg AK, Sørgjerd LK, Ytre-Arne M, Hogner S, Halsne R, Gaup HJ, Osnes LT, Kro GAB, Sorte HS, Mørkrid L, Rowe 
AD, Tangeraas T, Jørgensen JV, Alme C, Bjørndalen TEH, Rønnestad AE, Lang AM, Rootwelt T, Buechner J, Øverland T, 
Abrahamsen TG, Pettersen RD, Stray-Pedersen A. Front. Immunol. 2020;11:1417. 

3. Evidence-based Review of Newborn Screening for Spinal Muscular Atrophy (SMA): Final Report (v5.2). Prepared for: 
MATERNAL AND CHILD HEALTH BUREAU 
By: The Evidence-based Review Group: Committee Representatives for the SMA Evidence Review. 03/13/2018 Alex R. 
Kemper 

4. Delay in diagnosis of spinal muscular atrophy: A systematic literature review. Lin CW et al. Pediatr Neurol. 
2015;53:293-300. 

5. Diagnostic journey in Spinal Muscular Atrophy: Is it still an odyssey? Pera MC; Coratti G; Berti B; D'Amico A; Sframeli 
M; Albamonte E; de Sanctis R; Messina S; Catteruccia M; Brigati G; Antonaci L; Lucibello S; Bruno C; Sansone VA; 
Bertini E; Tiziano D; Pane M; Mercuri E. PLoS ONE [Electronic Resource]. 15(3):e0230677, 2020.  

6. Verhaart IEC, Robertson A, Wilson IJ, Aartsma-Rus A, Cameron S, Jones CC, Cook SF, Lochmüller H. Prevalence, 
incidence and carrier frequency of 5q-linked spinal muscular atrophy - a literature review. Orphanet J Rare 
Dis. 2017;12:124 

7. One Year of Newborn Screening for SMA - Results of a German Pilot Project. Vill K; Kolbel H; Schwartz O; Blaschek A; 
Olgemoller B; Harms E; Burggraf S; Roschinger W; Durner J; Glaser D; Nennstiel U; Wirth B; Schara U; Jensen B; 
Becker M; Hohenfellner K; Muller-Felber W. Journal of neuromuscular diseases. 6(4):503-515, 2019.  

8. Correlation between SMA type and SNM2 copy number revisited: An analysis of 625 unrelated Spanish patients and a 
compilation of 2834 reported cases. Calucho M, Bernal S, Alias L, March F, Vencesla A, Rodriguez-Alvarez FJ et al. 
Neuromuscul Disord 2018;28:208-15. 

9. Cost-Effectiveness of Nusinersen and Universal Newborn Screening for Spinal Muscular Atrophy. Ali Jalali, Erin 
Rothwell, Jeffrey R. Botkin, Rebecca A. Anderson, Russell J. Butterfield, Richard E. Nelson. J Pediatr 2020;x:1-7 

10. PMU30 COST-EFFECTIVENESS ANALYSIS OF NEWBORN SCREENING FOR SPINAL MUSCULAR ATROPHY (SMA) IN THE 
UNITED STATES. Arjunji, R ; Zhou, J ; Patel, A ; Edwards, M.L ; Harvey, M ; Soverino, M ; Dabbous, O. Value in health, 
2020-05, Vol.23, p.S238-S238 https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S1098301520309931 

11. High-throughput genetic newborn screening for spinal muscular atrophy by rapid nucleic acid extraction from dried 
blood spots and 384-well qPCR. Czibere L et al. Eur J Hum Genet. 2020;28(1):23-30 

12. Newborn screening for SMA in Southern Belgium. Boemer F et al.  Neuromuscul Disord. 2019;29(5):343-349. 
13. The implementation of newborn screening for spinal muscular atrophy: the Australian experience. Didu S. T. 

Kariyawasam, Jacqueline S. Russell, Veronica Wiley, Ian E. Alexander and Michelle A. Farrar. GENETICS in MEDICINE | 
Volume 22 | Number 3 | March 2020 

14. Health Council of the Netherlands. Neonatal screening for spinal muscular atrophy. 
The Hague: Health Council of the Netherlands, 2019; publication no. 2019/15. 
https://www.healthcouncil.nl/documents/advisory-reports/2019/07/23/neonatal-screening-for-spinal-muscular-

https://www.regjeringen.no/contentassets/3b2da09c60e9471c9975fe566416017d/20170131_veileder_nasjonale_tjenester.pdf
http://ovidsp.dc1.ovid.com/ovid-a/ovidweb.cgi?&S=CFKAFPMLPDACJJCBKPAKFFGJCMODAA00&Complete+Reference=S.sh.42%7c11%7c1&Counter5=SS_view_found_complete%7c31594245%7cmedall%7cmedline%7cmedl&Counter5Data=31594245%7cmedall%7cmedline%7cmedl
https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S1098301520309931
https://www.healthcouncil.nl/documents/advisory-reports/2019/07/23/neonatal-screening-for-spinal-muscular-atrophy
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atrophy 
15. The independent Institute for Quality and Efficiency in Health Care (Institut für Qualität und Wirtschaftlichkeit im 

Gesundheitswesen, IQWiG). Feb. 27, 2020. https://www.iqwig.de/en/press/press-releases/spinal-muscular-atrophy-
sma-newborn-screening-promises-a-benefit.12933.html 

16. Nusinersen versus sham control in infantile-onset spinal muscular atrophy Finkel RS et al. N Engl J Med 2017; 
377:1723-1732. 

17. Nusinersen versus sham control in later-onset spinal muscular atrophy. Mercuri E et al. N Engl J Med 2018; 378:625-
635. 

18. Nusinersen initiated in infants during the presymptomatic stage of spinal muscular atrophy: Interim efficacy and 
safety results from the Phase 2 NURTURE study. De Vivo DC et al. Neuromuscul Disord 2019; 29:842-856. 

19. European ad-hoc consensus statement on gene replacement therapy for spinal muscular atrophy. Janbernd 
Kirschner, Nina Butoianu, Nathalie Goemans, Jana Haberlova, Anna Kostera-Pruszczyk, Eugenio Mercuri, W. Ludo van 
der Pol, Susana Quijano-Roy, Thomas Sejersen, Eduardo F. Tizzano, Andreas Ziegler, Laurent Servais, Francesco 
Muntoni. European Journal of Paediatric Neurology 2020. 
DOI: https://doi.org/10.1016/j.ejpn.2020.07.001 

20. Newborn blood spot screening test using multiplexed real-time PCR to simultaneously screen for spinal muscular 
atrophy and severe combined immunodeficiency. Taylor JL et al. Clin Chem. 2015;61(2):412-9.  

21. Presymptomatic diagnosis of spinal muscular atrophy through newborn screening. J Pediatrics; 2017;190 (11):124-
129.e1. 

22. Treatment Algorithm for Infants Diagnosed with Spinal Muscular Atrophy through Newborn Screening. Glascock J et 
al. J Neuromuscul Dis. 2018; 5(2):145-158. 

23. Revised Recommendations for the Treatment of Infants Diagnosed with Spinal Muscular Atrophy via Newborn 
Screening Who Have 4 Copies of SMN2. Glascock J et al. J Neuromuscul Dis. 2020;7:97-100 

24. Infants Diagnosed with Spinal Muscular Atrophy and 4 SMN2 Copies through Newborn Screening – Opportunity or 
Burden? Wolfgang M¨uller-Felber, Katharina Vill, Oliver Schwartz, Dieter Gläser, Uta Nennstiel, Brunhilde Wirth, 
Siegfried Burggraf , Wulf Röschinger , Marc Becker, Jürgen Durner, Katja Eggermann, Christine Müller, Iris Hannibal, 
Bernd Olgemöller, Ulrike Schara, Astrid Blaschek and Heike Kölbel. J Neuromuscul Dis. 2020; 7(2): 109–117.  
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multiplex real-time PCR assay for the newborn screening of SCID, SMA, and XLA. Int J Neonatal Screen. (2019) 5:39. 
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26. Single-dose gene-replacement therapy for spinal muscular atrophy. Mendell  JR et al. N Engl J Med 2017; 377:1713-
1722. 

27. Gene Therapy for Spinal Muscular Atrophy: Safety and Early Outcomes. Megan A. Waldrop, Cassandra Karingada, 
Mike A. Storey, Brenna Powers, Megan A. Iammarino, Natalie F. Miller, Lindsay N. Alfano, Garey Noritz, Ian Rossman, 
Matthew Ginsberg, Kathryn A. Mosher, Eileen Broomall, Jessica Goldstein, Nancy Bass, Linda P. Lowes, Chang-Yong 
Tsao, Jerry R. Mendell and Anne M. Connolly. Pediatrics September 2020, 146 (3) e20200729; DOI: 
https://doi.org/10.1542/peds.2020-0729 

28. Direct Medical Costs of Spinal Muscular Atrophy in the Catalonia Region: A Population-Based Analysis. Darba J. 
Clinical Drug Investigation. 202040(4):335-341 

29. https://www.sma-europe.eu/opening-a-new-horizon-for-children-born-with-sma/ 
 

17. På hvilken måte vil tjenesten gi økt kvalitet og kompetanse på området 

Raskere og mer effektiv diagnostikk i tråd med fokus på pasientens helsetjeneste. 

 

 

 

 

18. Hvilke resultatmål3 skal etableres for tjenesten jf. veilederens punkt om oppgaver, § 4-4 

Påvisning av alle nyfødte med SMA innen 14 arbeidsdager etter fødsel med nær 100% sensitivitet og 100% PPV. 

https://www.healthcouncil.nl/documents/advisory-reports/2019/07/23/neonatal-screening-for-spinal-muscular-atrophy
https://www.iqwig.de/en/press/press-releases/spinal-muscular-atrophy-sma-newborn-screening-promises-a-benefit.12933.html
https://www.iqwig.de/en/press/press-releases/spinal-muscular-atrophy-sma-newborn-screening-promises-a-benefit.12933.html
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/25502182
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/25502182
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/29614695
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/29614695
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC7175938/
https://doi.org/10.1542/peds.2020-0729
http://ovidsp.dc1.ovid.com/ovid-a/ovidweb.cgi?&S=HEFOFPBACPACJJNEKPAKPGDKOCMOAA00&Complete+Reference=S.sh.66%7c10%7c1&Counter5=SS_view_found_complete%7c32144652%7cmedall%7cmedline%7cmedl&Counter5Data=32144652%7cmedall%7cmedline%7cmedl
https://www.sma-europe.eu/opening-a-new-horizon-for-children-born-with-sma/
https://www.regjeringen.no/contentassets/3b2da09c60e9471c9975fe566416017d/20170131_veileder_nasjonale_tjenester.pdf
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19. Tjenesten skal sørge for veiledning, kunnskaps- og kompetansespredning til helsetjenesten, 
andre tjenesteytere og brukere. Dette omfatter blant annet kunnskap om henvisningskriterier, 
pasientforløp og innhold i tjenesten. Gjør rede for hvordan behandlingstjenestens oppgaver 
med kompetansespredning er tenkt ivaretatt, jf. veilederens punkt om oppgaver, § 4-4. 

Tjenestens primære målgrupper: Pasienter, pårørende og helsearbeidere innen fagfeltet.  

Deltagelse i fagmøter med pasientorganisasjoner og helsearbeidere.  

Informasjon på tjenestens nettsider.  

Info om tjenesten vil blant annet gis i tre etablerte og spesielt relevante fora:  

1) Halvårlige samarbeidsmøter for alle barneavdelinger om medfødte stoffskiftesykdommer og nyfødtscreening  
2) Barnenevrologisk interessegruppe (BIG) som er en aktiv undergruppe i Barnelegeforeningen med to møter per år 
3) Etablert nasjonal faggruppe for Spinrazabehandling   

 

Redegjør for hvordan kompetansespredning er tenkt ivaretatt:  

Presentasjoner i fagmøter og publisering av informasjon på avdelingens nettside. 
 

 Det er utarbeidet egen kompetansespredningsplan, se vedlegg.  

Kompetansespredningsplan vil bli lagt inn i oppdatert versjon av dagens plan. 

 

20. Oppgi inntil 10 vitenskapelige publikasjoner de siste 5 år som har utgått fra personer i det 
fagmiljøet som søker, og som er relevante for den tjenesten som søkes. Listen bør inkludere 
publikasjonens PubMed-nummer. 

Performance of Expanded Newborn Screening in Norway Supported by Post-Analytical Bioinformatics Tools and Rapid Second-Tier 
DNA Analyses.  
Tangeraas T, Sæves I, Klingenberg C, Jørgensen J, Kristensen E, Gunnarsdottir G, Hansen E, Strand J, Lundman  E, Ferdinandusse S, 
Salvador C, Woldseth B, Bliksrud Y, Sagredo C, Olsen Ø, Berge M, Trømborg A, Ziegler A, Zhang J, Sørgjerd L, Ytre-Arne M, Hogner S, 
Løvoll S, Kløvstad Olavsen M, Navarrete D, Gaup H, Lilje R, Zetterström R, Stray-PedersenA, Rootwelt T, Rinaldo P, Rowe A, Pettersen R. 
Int. J. Neonatal Screen. 2020, 6(3), 51. 
Second-Tier Next Generation Sequencing Integrated in Nationwide Newborn Screening Provides Rapid Molecular Diagnostics of 
Severe Combined Immunodeficiency.  
Strand J, Aftab Gul K, Erichsen HC, Lundman E, Berge MC, Trømborg AK, Sørgjerd LK, Ytre-Arne M, Hogner S, Halsne R, Gaup HJ, Osnes 
LT, Kro GAB, Sorte HS, Mørkrid L, Rowe AD, Tangeraas T, Jørgensen JV, Alme C, Bjørndalen TEH, Rønnestad AE, Lang AM, Rootwelt T, 
Buechner J, Øverland T, Abrahamsen TG, Pettersen RD, Stray-Pedersen A. 
Front. Immunol. 2020;11:1417. 
 
Next-generation sequencing of newborn screening genes: The accuracy of short-read mapping. 
Trier C, Fournous G, Strand JM, Stray-Pedersen A, Pettersen RD, Rowe AD. 
npj Genomic Medicine. 2020. In press. 
 

21. Er det etablert nasjonale/flerregionale forskningsnettverk på området. Gi i så fall en beskrivelse 
av hvilke miljø som inngår i forskningsnettverket. 

Etablert nasjonal faggruppe for Spinrazabehandling diskuterer aktuelle forskningsprosjekter. 

 

https://www.regjeringen.no/contentassets/3b2da09c60e9471c9975fe566416017d/20170131_veileder_nasjonale_tjenester.pdf


 
 

Søknadsskjema for nasjonale og flerregionale behandlingstjenester 

 

Internasjonalt samarbeid 

22. Vil behandlingstjenesten samarbeide med utenlandske institusjoner. Gi i så fall en beskrivelse av 
hvilke institusjoner/miljø som inngår i samarbeidet. 

Mange land har pågående prosesser for å inkludere SMA i sitt nyfødtscreeningprogram. Vi samarbeider særlig med våre 
søstertjenester i Sverige og Danmark. 

 

23. Er fagmiljøet med i internasjonale forskningsnettverk. Gi i så fall en beskrivelse av hvilke miljø 
som inngår i nettverket. 

Vi er med i ERN (European reference network) for metabolske sykdommer (hvor nyfødtscreening er tema) og har søkt om 
medlemskap i EURO-NMD (nevromuskulære sykdommer) hvor SMA inngår. 

 

Fagmiljø og ressurstilgang 

24. Gi en beskrivelse av miljøets kompetanse, inkl. hvilke typer nøkkelpersonell tjenesten er 
avhengig av 

Avdelingen har ledende tverrfaglig kompetanse innen nyfødtscreening, bioinformatikk, genetikk, medisinsk oppfølging og 
var først i Europa med nasjonalt tilbud innen screening for SCID og andre alvorlige T-celle defekter. 

For mer dokumentasjon av aktivitet og kompetanse henvises til tjenestens årlige rapporter 
https://forskningsprosjekter.ihelse.net/senter/rapport/L-OUS-16/2019 

 

 

 

25. Gjør spesifikt greie for hvordan kompetansen er tenkt vedlikeholdt i årene framover 

Som en integrert del av mandat innen genetiske masseundersøkelser av nyfødte.  

 

 

 

26. I veilederen forutsettes det at minst tre fagpersoner kan ivareta behandlingstilbudet i en 
nasjonal behandlingstjeneste. Oppgi minst tre personer som skal ivareta behandlingen (navn, 
tittel, fagområde) 

Dette vil inngå som en integrert del av nyfødtscreeningen med hele nyfødtscreeningmiljøet (24,9 årsverk pt) som 
ansvarlige. OUS barnenevrologisk avdeling vil være nær samarbeidspartner for diagnostikk og oppfølging. Vi har således 
et meget robust fagmiljø som vil kunne ivareta dette oppdraget. 

https://forskningsprosjekter.ihelse.net/senter/rapport/L-OUS-16/2019
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27. Tjenestens faglige referansegruppe, jf. veilederen kapittel III og vedlagte kjernemandat 
Nasjonale tjenester skal opprette referansegruppe med ett medlem fra hver region, en representant for 
tjenesten og brukerrepresentasjon der dette er hensiktsmessig. Deltakere fra andre aktører kan vurderes. 
Leder av tjenesten skal oppnevnes blant RHF-representanter utenfor den regionen tjenesten er 
hjemmehørende. Referansegruppen har spesifikke oppgaver knyttet til oppfølging av tjenesten, se veileder 
og kjernemandat, men er ikke en styringsgruppe.  

Er det spesielle momenter som må vektlegges ved sammensetning av gruppen: 

 Dagens etablerte referansegruppe søkes videreført. 

 

 

28. Hvilke ressurser, inkludert infrastruktur, avsettes for den nasjonale behandlingstjenesten? 
(eksempelvis antall og type stilling pr avdeling/enhet som er eller vil bli involvert i tjenesten, 
driftsmidler, utstyr, areal og annet) 

Avdelingen har 24,9 årsverk og all nødvendig kompetanse og utstyr til å kunne starte SMA screening. 

 

 

 

29. Gjør rede for utfordringer knyttet til ressurstilgang. Dette kan for eksempel være utfordringer 
knyttet til DRG/ISF-finansiering av pasientgruppen(e), eller forhold knyttet til å ivareta 
kompetansetjenesteoppgavene som ligger inne som del av det å påta seg en nasjonal 
behandlingstjeneste. 

Se over. Det er ingen utfordringer med ressurstilgang for gjennomføring av selve screeningen. Etterfølgende behandling 
er svært kostbart, men det gis allerede i dag i praksis til alle barn, bare med forsinket oppstart. Etablering av 
nyfødtscreening vil således øke effekten av behandling som allerede gis i dag og heller redusere samlede kostnader 
(mindre behov for øvrig helsehjelp med bedre funksjon), kfr vedlagte brev. 

 

30. Hvordan er utfordringene tenkt løst? Det må komme klart fram om det ligger ressursmessige 
forutsetninger fra HF-et for å påta seg oppgaven. Dette er ett av punktene som RHF-et må ta 
konkret stilling til før (eventuell) videresending av søknaden for videre behandling. 

      

 

 

 

31. Finansiering av tjenesten er avklart med eget helseforetak 

https://www.regjeringen.no/contentassets/3b2da09c60e9471c9975fe566416017d/20170131_veileder_nasjonale_tjenester.pdf
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 Ja 

 Under avklaring 

 Nei 

Kommentarer: Finansieres av basisbevilgninger og takst per screeningprøve til de ulike HF. Selve SMA screeningen vil gi en 
marginal kostnadsbelastning. Kfr vedlagte søknad.  

 

Andre momenter 

32. Er det andre momenter som bør trekkes fram, som det ikke er spurt om ellers i skjemaet 

Svært dyr behandling tilbys allerede i dag i praksis til alle barn med SMA etter klinisk diagnose. Det er viktig å komme i 
gang raskest mulig slik at effekten av denne kostbare behandlingen optimaliseres.  

 

 

Vedlegg 

 
 Dokumentasjon som viser at spørsmålet om etablering av en nasjonal behandlingstjeneste er diskutert med 

ledelsen for tilsvarende fagmiljø i alle helseregioner og om det er enighet om behovet for en slik tjeneste, jf. 
vedlagte mal for samarbeidserklæringer  

 Gjennomført metodevurdering (dersom dette er gjennomført på søknadstidspunktet) 

 Plan for kompetansespredning og oppbygging av kompetanse til andre deler av helsetjenesten (dersom 
dette er utarbeidet på søknadstidspunktet). 

 

 

 

 

                                                 
1
 Se Veilederen under vedlegg for mer informasjon om utforming av engelske navn på tjenesten. 

 
2
 Potensialet for helsemessig tilleggsgevinst og kostnadseffektivitet ved sentralisert behandling bør så langt 

mulig være dokumentert. Forhold som (antatt) antall pasienter, tilgang til nødvendig infrastruktur, og helhetlige 

pasientforløp utover egen helseregion bør kunne dokumenteres og legges ved søknadene. Det legges vekt på at 

de nevnte opplysningene er dokumentert, for eksempel i form av vitenskapelige artikler, 

kunnskapsoppsummeringer, medisinske metodevurderinger, kost-nytte vurderinger, ekspertuttalelser, 

kartleggingsundersøkelser, rapporter, og lignende (jf. vedlegg 5 - Innhold og dokumentasjon i søknader om 

nasjonale tjenester). Veilederen omtaler også effektivitet som nasjonale helhetlige kvalitetshensyn, som skal 

sikre rasjonell ressursutnyttelse på nasjonalt nivå, og bedre kostnadseffektivitet i nasjonal sammenheng. 

 
3
 Resultatmål skal ta utgangspunkt i det nasjonale oppdraget, og skal gi informasjon om hva som ønskes 

oppnådd ved etablering av tjenesten, hva som planlegges gjort og hvorfor, samt hvordan dette skal måles. I 

veilederens side 12 og 13 er det listet opp eksempler på hva som kan inngå i resultatmål. 

https://www.regjeringen.no/contentassets/3b2da09c60e9471c9975fe566416017d/20170131_veileder_nasjonale_tjenester.pdf
https://www.regjeringen.no/contentassets/3b2da09c60e9471c9975fe566416017d/20170131_veileder_nasjonale_tjenester.pdf
https://www.regjeringen.no/contentassets/3b2da09c60e9471c9975fe566416017d/20170131_veileder_nasjonale_tjenester.pdf

