
 
Retningslinjer for videre utredning og oppstart av behandling av Spinal 

muskelatrofi (SMA) med utgangspunkt i et patologisk screeningfunn.  

Medisinsk ansvarlig lege (Nyfødtscreeningen), T: 23075971/23075972/23075969/23075960 evt 
23070000, calling 22791/26923/22753 eller mobil 48125234. Barnenevrologisk-team OUS-RH, T: 230 
74502 calling 28473/24502/26586.  Etter kl 16: Vakthavende barnelege OUS-RH: Tlf 23070000, 
calling 26871  

 
Lege ved Nyfødtscreeningen varsler både lege ved lokal barneavdeling og barnenevrologisk team 
OUS Rikshospitalet og avtaler strategi for videre tiltak. Man blir enige om hvem som tar ansvaret 
videre.   
Lege ved Nyfødtscreeningen ringer og informerer foreldrene. 
 
Vakthavende barnelege på den avdelingen som har ansvaret for videre oppfølging koordinerer 
deretter innleggelse av den nyfødte i forhold til hastegrad basert på antall SMN2 kopier: 
 

1. Ved påvist antall SMN2 kopier 0-2: Barnet innlegges barneavdeling innen 24-48 timer og 
vakthavende barnelege starter utredning og oppfølging i samarbeid med barnenevrologisk 
team på Barne- og ungdomsklinikken, OUS Rikshospitalet.  
Videre oppfølging/behandling skjer i henhold til enhver tid gjeldende retningslinjer for 
behandling for SMA. 

 
2. Ved påvist antall SMN2 kopier >3: Barnet innlegges barneavdeling innen 1 uke og 

barnenevrolog starter utredning og oppfølging i samarbeid med barnenevrologisk team på 
Barne- og ungdomsklinikken, OUS Rikshospitalet.  
Videre oppfølging/behandling skjer i henhold til enhver tid gjeldende retningslinjer for 
behandling for SMA. 

 
OUS Rikshospitalet kan ta imot barnet til direkte innleggelse dersom det vurderes som mest 
hensiktsmessig/praktisk etter avtale med lege ved lokal barneavdeling. 
 
Blodprøver 

1. Kontroll filterpapirblodprøve tas umiddelbart etter ankomst til avdelingen, for å bekrefte 
SMA screening resultatet. Ny filterpapirblodprøve merket ”kvitteringsprøve” i 
kommentarfeltet sendes Nyfødtscreeningen OUS. På filterkortet bekreftes genfunnene i 
SMN1/SMN2 raskt inkl. at det ikke har skjedd forbytting av prøver. 
 

2. Blodprøve 1 ml EDTA til medisinsk genetisk avdeling (enten regional avdeling eller OUS) mhp. 
bekreftelse av genfunnene i et diagnostisk laboratorium (be om raskt svar).  

 
Klinisk vurdering og undersøkelse av barnet, inkludert nevrologisk status, vurdering ved 
fysioterapeut, vurdering av spising og respirasjon, samtale med sosionom, evt. psykolog, spør 
foreldre om familiehistorie. Ta EKG. Planlegg nattlig capnografi dersom behov. 
 
Behandling igangsettes med antisense ologonukleotid (Spinraza) evt genterapi (Zolgensma) hvis det 
er godkjent tatt i bruk etter hva oppdaterte nasjonale behandlingsretningslinjer tilsier. Foreløpig 
tilsier retningslinjene rask oppstart av behandling med Spinraza hvis det er 3 eller færre SMN2 kopier 
så fremt det ikke allerede er så uttalt muskelsvekkelse at behandling ikke bør tilbys (svært sjelden). 
For Spinraza har Beslutningsforum bestemt at behandling skal igangsettes på Rikshospitalet.  



Nyfødte med >4 kopier av SMN2 vil følges opp tett klinisk for evt igangsetting av behandling ved 
begynnende symptomer. 
 
Informasjon om SMA 

Spinal muskelatrofi er en alvorlig, sjelden og fremadskridende muskelsykdom som arves autosomal 

recessivt, og rammer både gutter og jenter. Sykdommen skyldes at de motoriske nervecellene i 

ryggmargen (forhorncellene) forsvinner. Dette medfører svinn av muskulatur.  

 

Spinal muskelatrofi er forårsaket av genfeil i SMN1-genet, vanligvis mangler en bit av genet (delesjon 

ekson 7-8) eller hele genet er deletert, men det kan også være en mindre endring i sekvensen som 

gir defekt protein. Genfeil i SMN1 er oftest nedarvet fra friske foreldre som ikke er klar over at de er 

bærere av SMA. Bærerfrekvensen befolkningen er 1:45, og ca 1:8000 nyfødte har sykdommen (dvs ca 

7 per år i Norge). 

SMN1 har et paralogt gen, et slags tvilling-gen, som kan delvis kompensere for genfeil i SMN1. Det 

paraloge genet heter SMN2, og det er vanlig å ha 2-4 kopier (evt svært sjelden <2 eller >4 kopier)  av 

dette genet i arvestoffet. Dette er individuelt og varierer fra person til person. 

 

Spinal muskelatrofi deles inn i ulike typer etter alvorlighetsgrad, og det er en korrelasjon mellom 

antall SMN2 kopier og alvorlighetsgrad og type SMA, selv om ikke korrelasjonen er absolutt.   

SMA type 1 (utgjør ca 50-60%): 

• muskelsvikt første 6 mnd 

• sitter ikke selvstendig 

• vanligvis 2 kopier SMN2  

SMA type 2 (utgjør ca 20-30 %):  

• muskelsvakhet 6-18 mnd 

• går ikke uten hjelp 

• vanligvis 3 kopier SMN2 

SMA type 3 (utgjør ca 10-20%): 

• muskelsvakhet >18 mnd 

• 3 eller flere kopier SMN2 

 

Barn med SMA kan ha hypoton muskulatur allerede ved fødselen. Barna med SMA type 1-2 kan virke 

tilsynelatende friske motorisk ved fødselen, men taper neuroner og utvikler muskelsvakhet i løpet av 

de første leveuker ved SMA type 1, og i løpet av de første 18 mnd ved SMA type 2. SMA type 3 gir 

symptomer etter at barnet har lært å gå. SMA type 3 er oftest også en alvorlig nevrologisk sykdom. 

Type 4 er en sjelden og mild form som starter i tenårene eller voksen alder.   

Tidlig diagnose og raskt innsatt behandling er nødvendig for å kunne redde barnet fra å utvikle 

alvorlig muskelsykdom. Behandling av SMA er forholdsvis nylig blitt tilgjengelig, men har klar effekt 

på sykdommen. Tidligere hadde vi ikke effektiv behandling for SMA. Per sept. 2020 behandles 

nyoppdaget SMA i spe- og småbarnsalder i Norge med intrathekal administrasjon (dvs injeksjonen 

settes inn i ryggen i spinalkanalen) av antisense oligonukleotidet nusirensen (Spinraza). Behandlingen 

skjer etter eget skjema med fire injeksjoner i løpet av de første ni uker etter diagnose og deretter en 

gang hver fjerde måned i vedlikeholdsfase. I nær fremtid kan flere typer behandling for SMA bli 

aktuelt, inkl. med éngangsinjeksjon intravenøst med genterapien onasemnogene abeparvovec 



(Zolgensma). Et alternativ til Spinraza kan bli daglig peroral behandling med risdiplam (Evrysdi) 

mikstur, som også er antisense oligonukleotid.  

De til enhver tid gjeldende nasjonale kriterier og godkjenninger for behandling vil følges, og Nasjonal 

faggruppe for Spinrazabehandling vil koordinere behandlingen. Barnenevrologisk team OUS 

Rikshospitalet leder denne faggruppen og vil i samarbeid med lokal barneavdeling igangsette den 

målrettede behandlingen og legge opp strategi for videre tiltak og behandlingsopplegg. 

Da det kan være ulik respons på behandlingstiltak, vil barna følges systematisk for vurdering av 

motoriske milepæler, lungefunksjonstester og ernæringsstatus og inkluderes i et kvalitetsregister. 


