
v4-29.07.2015 

 

Returadresse: Helsedirektoratet, Postboks 220 Skøyen, 0213 Oslo, Norge 

Helsedirektoratet 
Avdeling spesialisthelsetjenester 
Bente Bryhn, tlf.: +4792823841 

Postboks 220 Skøyen, 0213 OSLO • Besøksadresse: Vitaminveien 4, Oslo • Tlf.: (+47) 47 47 20 20 

Org.nr.: 983 544 622 • postmottak@helsedir.no • www.helsedirektoratet.no 

 

HDIR Innland 37945293 
 
 
 

 

Dette er en kopi. Originalbrevet er sendt til Nasjonal behandlingstjeneste for screening av 
nyfødte og avansert laboratoriediagnostikk. 
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Søknad om utvidelse og endring av Nyfødtscreeningprogrammet  - nyfødtscreening for spinal 
muskelatrofi (SMA)  

 

Bakgrunn 
Helsedirektoratet viser til forslag om utvidelse av nyfødtscreeningprogrammet til å omfatte 
nyfødtscreening for spinal muskelatrofi (SMA). Forslaget ble oversendt fra sekretariatet for Nye 
metoder 3. april 2020 (ref. 20/19167-1). Vi viser også til epost 6. juni 2020 (ref. 20/19167-2) fra 
Terje Rootwelt med forespørsel om hva som skjer i saken og spørsmål om videre prosess. 
 
Helse- og omsorgsdepartementet har i brev av 20. mars 2020 (ref. 17/11555-19) besluttet 
styringsstruktur og prosess ved endring av eksisterende nasjonale screeningprogrammer. I 
henhold til dette skal direktoratet utrede endringer av nasjonale screeningprogrammer, og 
komme med en anbefaling til Helse- og omsorgsdepartementet. Etter behandling i 
departementet vil det fattes en politisk beslutning om ev. endringer av screeningprogrammene.  
 
Helsedirektoratet har i brev av 06.04.20 (ref. 20/7521-2) foreslått prosess ved endring av 
nyfødtscreeningprogrammet. HOD har i brev av 12.06.20 (ref. 20/7521-3) støttet dette.  
 
Regulering, roller og ansvar i nyfødtscreeningprogrammet 
Nyfødtscreeningen er organisert som en nasjonal tjeneste i spesialisthelsetjenesten. Etablering 
og drift av nasjonale tjenester er regulert i egen forskrift og veileder. 
 
Nyfødtscreeningprogrammet er særskilt regulert gjennom bioteknologiloven og forskrift om 
genetisk masseundersøkelse av nyfødte. Forskriften gjør unntak fra krav i bioteknologiloven 
som vanligvis gjelder for presymptomatiske genetiske undersøkelser, f eks. krav om skriftlig 
samtykke og genetisk veiledning. Hvilke sykdommer nyfødte screenes for, er regulert i 
forskriften, og eventuell utvidelse av tilbudet til testing for flere tilstander kan bare gjøres etter 
en forskriftsendring.  
 
Beslutning om utvidelse av nyfødtscreeningprogrammet til å omfatte testing for flere 
sykdommer tas av regjeringen gjennom behandling av forskriftsendring av Forskrift av 29. juni 
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2007 nr. 742 om genetisk masseundersøkelse av nyfødte. Før forskriften kan endres, skal 
forslaget sendes på høring av departementet. 
 
Nasjonal tjeneste 
Departementet har i forskrift 17. desember 2010 nr. 1706 om godkjenning av sykehus, bruk av 
betegnelsen universitetssykehus og nasjonale tjenester i spesialisthelsetjenesten § 4-1 bestemt 
at regionale helseforetak skal søke departementet om godkjenning av nasjonale tjenester. 
Helsedirektoratet er fra og med 1. januar 2019 tillagt myndighet til å godkjenne etablering av 
nye nasjonale tjenester, og beslutte endring eller nedleggelse av etablerte nasjonale tjenester.  
Når det gjelder bioteknologiloven og tilhørende forskrifter har direktoratet fortolkningsansvar 
for lovverket, og er fagmyndighet.  
 
Nærmere om prosess ved endring av nyfødtscreeningprogrammet  
Det er viktig med forutsigbare og gode prosesser for vurdering av utvidelse eller endring av 
nyfødtscreeningprogrammet, som sikrer en optimal faglig vurdering og prioritering i forbindelse 
med utvidelse av programmet til å omfatte nye tilstander. Prosessen skal sikre nødvendig 
kunnskapsgrunnlag og involvering av relevante fagmiljøer/RHF. Høring av endringer i forskriften 
vil sikre bred involvering.  
 
I henhold til brev av 06.04.20 fra Helsedirektoratet til Helse- og omsorgsdepartementet og HOD 
sitt svar av 12.06.20 skal følgende prosess følges ved endring av nyfødtscreeningprogrammet: 
 

1. Helse Sør-Øst RHF v/Nasjonal behandlingstjeneste for screening av nyfødte og avansert 

laboratoriediagnostikk ved medfødte stoffskiftesykdommer, Oslo universitetssykehus 

HF, utarbeider søknad om utvidelse/endring av nyfødtscreeningprogrammet.  

2. Søknaden skal utarbeides i tråd med kriterier for nasjonale screeningsprogrammer og i 

samråd med tjenestens faglige referansegruppe, og oversendes Helsedirektoratet for 

vurdering. Søknaden skal omfatte forslag til ny beskrivelse av tjenestens innhold.  

3. Helsedirektoratet vurderer søknaden og innhenter om nødvendig ytterligere 

informasjon/kunnskapsgrunnlag, inkludert etiske vurderinger, helseøkonomiske og/eller 

kostnadsberegninger. Ved behov for oppdatert kunnskapsoppsummering eller 

metodevurdering utarbeider Folkehelseinstituttet dette etter bestilling fra Hdir. Ved 

behov innhentes også ytterligere innspill og råd fra RHF-ene og fagmiljø.  

Søknaden vurderes etter regelverket for nasjonale tjenester, bioteknologiloven og forskriften 
for masseundersøkelser av nyfødte. I tillegg gjøres en helhetsvurdering av søknaden opp 
mot screeningkriteriene, prioriteringskriteriene, etiske implikasjoner og andre konsekvenser 
av endringen, inkludert økonomiske konsekvenser.  

 
4. Helsedirektoratet oversender en anbefaling til Helse- og omsorgsdepartementet   

5. HOD sender forslag om endring av Forskrift om masseundersøkelser av nyfødte på 

høring  

6. Etter høring beslutter HOD eventuell endring av forskrift, og Helsedirektoratet gir 

beskjed til Helse Sør-Øst RHF om at søknaden er godkjent og at endringen 

implementeres i Nasjonal behandlingstjeneste for screening av nyfødte og avansert 

laboratoriediagnostikk ved medfødte stoffskiftesykdommer, Oslo universitetssykehus 

HF  
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Kriterier for nasjonale screeningprogrammer er beskrevet i direktoratets notat av november 
2018. Kriteriene er basert på WHO sine kriterier. Se vedlegg. 
 
På bakgrunn av ovenstående ber vi om at Nasjonal behandlingstjeneste utarbeider søknad i 
henhold til ovenstående, og at denne søknaden avklares i Helse Sør-Øst RHF før søknad 
oversendes Helsedirektoratet fra Helse Sør-Øst RHF. Helse Sør-Øst RHF skal også avklare 
søknaden med øvrige RHF før ferdigstillelse av søknad. Søknad sendes ikke dersom ikke alle fire 
RHF stiller seg bak søknaden.  Det er Helse Sør-Øst RHF som skal oversende søknaden om 
endring av nyfødtscreeningprogrammet til Helsedirektoratet. Ved oversendelse av søknad påtar 
Helse Sør-Øst RHF seg samtidig ansvar for de økonomiske/budsjettmessige konsekvensene 
dersom nyfødtscreeningprogrammet endres til å omfatte SMA-screening. 
 
Se også vedlagt kopi av brev av 06.04.20 fra Helsedirektoratet til Helse- og 
omsorgsdepartementet og HOD sitt svar av 12.06.20. Søknadsskjema for nasjonale tjenester fås 
ved henvendelse til Helse Sør-Øst RHF.  
 
 
Vennlig hilsen 
 
Torunn Janbu e.f. 
avdelingsdirektør 

Bente Bryhn 
seniorrådgiver 
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Endring av nyfødtscreeningprogrammet - forslag til prosess 

Helsedirektoratet viser til departementets brev av 20. mars 2020 om styringsstruktur for 
nasjonale screeningprogrammer. Departementet støtter Helsedirektoratets anbefaling om at 
beslutningsprosessen for etablering av nye screeningprogram bør bestå av en utredning ledet 
av Helsedirektoratet, påfølgende anbefaling fra Helsedirektoratet til HOD, og beslutning 
gjennom de ordinære budsjettprosesser på samme måte som er gjort for 
tarmkreftscreeningprogrammet. 
 
Helsedirektoratet har orientert Bestillerforum/Nye Metoder om dette, og har oversendt 
departementets brev til orientering til RHF-ene. 
 
Endring av nyfødtscreeningprogrammet 
Nye Metoder/Bestillerforum mottok forslag fra Nyfødtscreeningen ved OUS v/ avdelingsleder 
Rolf D. Pettersen datert 18.02.20 om endring av nyfødtscreeningprogrammet – screening for 
spinal muskelatrofi (SMA) – forslag 2020-016, sak 052-20 Forslaget gjelder utvidelse av 
nyfødtscreeningprogrammet.   
 
Bestillerforum behandlet forslaget i møtet 24. februar 2020.  
Bestillerforum sin beslutning i møtet, jfr. protokoll fra møtet: 
 
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. 
 
Organisering og regulering av Nyfødtscreeningprogrammet i Norge 
Nyfødtscreeningen er organisert som en nasjonal tjeneste i spesialisthelsetjenesten. Etablering 
og drift av nasjonale tjenester er regulert i egen forskrift og veileder.  
 
Nyfødtscreeningprogrammet er særskilt regulert gjennom bioteknologiloven og forskrift om  
genetisk masseundersøkelse av nyfødte. Forskriften gjør unntak fra krav i bioteknologiloven 
som vanligvis gjelder for presymptomatiske genetiske undersøkelser, f eks. krav om skriftlig 
samtykke og genetisk veiledning. Hvilke sykdommer nyfødte screenes for, er regulert i 
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forskriften, og eventuell utvidelse av tilbudet til testing for flere tilstander kan bare gjøres etter 
en forskriftsendring. Forskriftens siste endring trådte i kraft 1. januar 2018 og 
Nyfødtscreeningen ble da utvidet med test av to sykdommer; Alvorlig kombinert immunsvikt 
(SCID) og andre alvorlige T-celle defekter og 3-OH 3-metylglutaryl-CoA lyasedefekt (HMG).  

Beslutning om utvidelse av nyfødtscreeningprogrammet til å omfatte testing for flere 
sykdommer tas av regjeringen gjennom behandling av forskriftsendring av forskrift om genetisk 
masseundersøkelse av nyfødte. Før forskriften kan endres, skal forslaget sendes på høring. 

Departementet har i forskrift 17. desember 2010 nr. 1706 om godkjenning av sykehus, bruk av 
betegnelsen universitetssykehus og nasjonale tjenester i spesialisthelsetjenesten § 4-1 bestemt 
at regionale helseforetak skal søke departementet om godkjenning av nasjonale tjenester. 
Helsedirektoratet er fra og med 1. januar 2019 tillagt myndighet til å godkjenne etablering av 
nye nasjonale tjenester, og beslutte endring eller nedleggelse av etablerte nasjonale tjenester.  

Når det gjelder bioteknologiloven og tilhørende forskrifter har direktoratet fortolkningsansvar 
for lovverket, og er fagmyndighet. 

Det er viktig med forutsigbare og raske prosesser for vurdering av utvidelse eller endring av 

nyfødtscreeningprogrammet, men samtidig sikre en optimal faglig vurdering og prioritering i 

forbindelse med innføring  av nye metoder i dette screeningprogrammet. Vi viser også til vårt 

høringssvar til endring av forskrift om genetiske masseundersøkelser av nyfødte 08.09.2017, 

vår ref.17/13738. 

 
Anbefaling om prosess ved endring av nyfødtscreeningprogrammet 
Helsedirektoratet anbefaler at forslag om utvidelse/endring av nyfødtscreeningprogrammet 
håndteres gjennom en prosess som sikrer nødvendig kunnskapsgrunnlag og involvering av 
relevante fagmiljøer/RHF. Høring av endringer i forskriften vil sikre bred involvering.  

Vi foreslår følgende prosess både for forslaget om endring av nyfødtscreeningprogrammet til å 
omfatte screening for spinal muskelatrofi (SMA), og for fremtidige forslag til endring av 
nyfødtscreeningprogrammet: 

1. Helse Sør-Øst RHF v/Nasjonal behandlingstjeneste for screening av nyfødte og avansert 

laboratoriediagnostikk ved medfødte stoffskiftesykdommer, Oslo universitetssykehus HF, 

utarbeider søknad om utvidelse/endring av nyfødtscreeningprogrammet.    

2. Søknaden skal utarbeides i tråd med kriterier for nasjonale screeningsprogrammer* og i 

samråd med tjenestens faglige referansegruppe, og oversendes Helsedirektoratet for 

vurdering. Søknaden skal omfatte forslag til ny beskrivelse av tjenestens innhold.  

3. Helsedirektoratet vurderer søknaden og innhenter om nødvendig ytterligere 

informasjon/kunnskapsgrunnlag, inkludert etiske vurderinger, helseøkonomiske og/eller 

kostnadsberegninger. Ved behov for oppdatert kunnskapsoppsummering eller 

metodevurdering utarbeider Folkehelseinstituttet dette etter bestilling fra Hdir. Ved behov 

innhentes også ytterligere innspill og råd fra RHF-ene og fagmiljø. 

Søknaden vurderes etter regelverket for nasjonale tjenester, bioteknologiloven og forskriften 

for masseundersøkelser av nyfødte. I tillegg gjøres en helhetsvurdering av søknaden opp mot 
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screeningkriteriene, prioriteringskriteriene, etiske implikasjoner og andre konsekvenser av 

endringen, inkludert økonomiske konsekvenser.  

4. Hdir oversender en anbefaling til HOD 

5. HOD sender forslag om endring av Forskrift om masseundersøkelser av nyfødte på høring 

6. Etter høring beslutter HOD eventuell endring av forskrift, og Helsedirektoratet gir beskjed til 

Helse Sør-Øst RHF om at søknaden er godkjent og at endringen implementeres i Nasjonal 

behandlingstjeneste for screening av nyfødte og avansert laboratoriediagnostikk ved 

medfødte stoffskiftesykdommer, Oslo universitetssykehus HF 

*Kriterier for nasjonale screeningprogrammer er beskrevet i direktoratets notat av november 
2018 og rapport om nasjonale screeningprogrammer fra 2015. Kriteriene vil publiseres på 
Helsedirektoratets nettsider under tema screening. Kriteriene er basert på WHO sine kriterier.  
 
Vi ber om departementets tilbakemelding om forslaget beskrevet over. 
 
Vennlig hilsen 
 
Torunn Janbu e.f. 
avdelingsdirektør 

Bente Bryhn 
seniorrådgiver 
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Svar ang. endring av nyfødtscreeningprogrammet 

Vi viser til brev av 06. april d.å. angående forslag til prosess fra Helsedirektoratet når det 

gjelder utvidelse av nyfødtscreeningprogrammet til å også omfatte tilbudet om screening for 

spinal muskelantrofi (SMA).  

 

Utvidelse av nyfødtscreeningprogrammet må ta hensyn til flere regelverk slik som 

Helsedirektoratet viser til. Departementet støtter den foreslåtte prosessen slik det er skissert i 

Helsedirektoratets brev.  

 

Departementet oppfordrer de berørte aktørene i Nye metoder og Helsedirektoratet til å holde 

seg gjensidig oppdatert om status i saken, også når det gjelder evt. kommende nye 

behandingsmetoder for SMA i fremtiden. 

 

 

Med hilsen 

 

 

Maiken Engelstad (e.f.) 

avdelingsdirektør 

 

 

Nora Gamst 

seniorrådgiver 
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16 Kriterier for nasjonale screeningprogrammer i Norge 

 

Disse 16 kriteriene er de grunnleggende kriteriene som nasjonale screeningprogrammer skal 

vurderes etter. Det er dels grunnleggende vurderingskriterier for screening, dels mer prosessuelle og 

organisatoriske krav til et nasjonalt program. Kriteriene er utarbeidet av Helsedirektoratet i 2014 og 

tar utgangspunkt i WHO sine 10 screeningkriterier, samt screeningmodeller utviklet i Storbritannia og 

i Sverige. Prosessen for vurdering av nye screeningprogram skal bidra til at alle aspekter rundt 

screening er vurdert etter felles kunnskapsbaserte kriterier, og at enhetlige organisatoriske, juridiske 

og økonomiske vurderinger gjøres for alle screeningprogram.  

 

Tilstand 

1. Tilstanden skal være et viktig helseproblem 
2. Tilstandens naturlige forløp skal være tilstrekkelig kjent 
3. Tilstanden skal ha en symptomfri fase som kan detekteres 

 
Test 

4. Det må finnes en sikker, presis og validert test 
5. Kriterier og prosedyrer for videre oppfølging av testpositive må være definert 
6. Testmetoden skal være akseptabel for målgruppen 

 

Behandling 

7. Det må finnes tiltak eller behandling som gir bedre effekt i tidlig stadium enn ved klinisk 
diagnostikk 

8. Tiltak/behandling må være etablert og godt dokumentert 
9. Tiltak/behandling skal være akseptabel for målgruppen 

 

Screeningprogrammet 

10. Screeningprogrammet skal redusere sykdomsspesifikk dødelighet eller sykelighet av 
tilstanden 

11. Helsegevinstene må være større enn de negative effektene 
12. Personvern og juridiske aspekter må være ivaretatt 
13. Screeningprogrammet skal være akseptabelt fra et etisk perspektiv 
14. Informasjon om deltakelse i screeningprogrammet må være kunnskapsbasert og bidra til 

informerte valg 
15. Screeningprogrammet skal tilfredsstille kravene til kostnadseffektivitet 
16. Det må foreligge en plan for ledelse, kvalitetssikring og evaluering av programmet 

 

 


