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Høring - endring i forskrift om genetisk massseundersøkelse av nyfødte 
 
Vi viser til Helse- og omsorgsdepartementets høring av 29. mars 2021 om forslag til endring i forskrift 
om genetisk masseundersøkelse av nyfødte, der det foreslås å inkludere Spinal muskelatrofi (SMA) i 
nyfødtscreeningen. LMI støtter regjeringens forslag. 
 
SMA er en genetisk sykdom med tidlig symptomdebut og meget alvorlig prognose, pasienter med 
SMA1 får vanligvis symptomdebut første leveår mens pasienter med SMA2, SMA3 og SMA4 har 
symptomdebut noe senere. Innføring av SMA i nyfødtscreeningen vil gjøre det mulig å tidligere 
detektere sykdom og begrense skadeomfanget som kan oppstå. Erfaringen har vist at tidlig 
behandlingsstart er av stor betydning for effekten og prognosen for barn med SMA. I dag må det 
først oppstå mistanke om at barnet er sykt – og det kan ta flere måneder fra symptomdebut til 
diagnose er stilt og behandling igangsatt. Denne tiden er kritisk for barna, fordi de mister flere 
motoriske nerveceller for hver dag de ikke får behandling. Vi mener forslaget er i tråd med 
nyfødtscreeningens intensjon og anser utvidelsen og tidlig start av behandlingen som et viktig tiltak 
for å bedre prognosen for barn med SMA.  
 
Prosessen med å inkludere SMA i nyfødtscreeningprogrammet har pågått i flere år og det har 
eksistert effektiv, godkjent behandling mot denne alvorlige sykdommen siden 2018. Vi vil i den 
forbindelse peke på at det tar for lang tid å inkludere nye diagnoser i programmet.  Vi ser allerede at 
avstanden mellom nyfødtscreening in Norge, som i dag omfatter 25 alvorlige arvelige sykdommer, og 
f.eks. USA, hvor nyfødtscreeningen er mer omfattende og dekker i dag over 50 arvelige lidelser, er 
stor. Det er derfor nødvendig å se på hvordan det kan inkluderes nye diagnoser i 
screeningprogrammet på en mer hensiktsmessig og dynamisk måte enn det vi har sett for SMA. Den 
medisinske utviklingen innenfor gen-, celle- og vevsterapi tilsier at det fremover vil komme effektiv 
og sykdomsmodifiserende behandlinger for lidelser vi i dag ikke kan behandle. 
 
Eksempler på alvorlige, arvelige lidelser som det i dag utvikles nye, avanserte behandlingsformer 
(bl.a. genterapi) for er lysosomal storage disease, aromatisk L-aminosyre dekarboksylasemangel 
(AADC-mangel) og Duchennes muskeldystrofi (DMD). Lysosomal storage disease er samleterm for 
flere arvelige, metabolske sykdommer som skyldes enzymfeil som fører til en opphopning av 
materiale i cellene som skulle vært brutt ned. Termen dekker Fabrys sykdom, Hunter sykdom og 
Gaucher sykdom for å nevne noen. For alle disse lidelsene vil tidlig deteksjon være svært viktig. Selv 
for de sykdommene hvor det per i dag bare er symptomlindrende behandling vil tidlig igangsettelse 
kunne begrense skadevirkninger av sykdommen. ADAC-mangel er en sjelden, alvorlig, recessiv 
sykdom som påvirker nervesystemet hvor typiske symptomer inkluderer utviklingsforsinkelser, 
atferdsproblemer, stivhet, muskelslapphet (hypotoni), spasmer for å nevne noen. Sykdommen er en 
langvarig svekkende og livstruende tilstand fordi den kan føre til multippel organsvikt. Diagnosen 
bekreftes ved genetisk testing. DMD er en sjelden, alvorlig muskelsykdom som nesten bare rammer 



gutter, den skyldes en feil i muskelcellene som fører til gradvis tap av muskelfunksjon. Normalt 
diagnostiseres barn først i 3-6 års alderen med mindre det gjennomføres en screening som følge av 
kjent DMD i familien. Sykdommen har et tiltakende forløp og de fleste pasienter med denne 
sykdommen vil være avhengig av rullestol fra ca. 12 år, forventet livslengde har økt de senere år og 
en økende andel lever nå lenger enn 40 år.  
 
Dette er bare noen av mange eksempler på alvorlig, arvelige genetiske lidelser der tidlig diagnose er 
sentralt for å redusere skadevirkningen av sykdom og hvor det er nye avanserte behandlinger under 
utvikling som har potensiale for å korrigere for de genfeilene som forårsaker sykdom. Tidlig 
deteksjon vil være viktig for å igangsette behandling raskt, bremse sykdomsutviklingen og begrense 
skadene som oppstår. Tidlig oppdagelse av disse og andre genetiske lidelser kan også ha betydning 
for pasientenes tilgang til kliniske studier. Kliniske studier vil kunne bety at pasienter mottar 
utprøvende behandling flere år før behandlingen er godkjent innført i Norge.  
 
Vi i LMI ønsker derfor en større drøfting om hvordan og når flere tilstander innlemmes i 
nyfødtscreeningen og om hvordan dette kan gjøres på en raskere og mer effektiv måte. Som 
Kreftforeningen mener vi det bør ses på om det bør inkludere enkelte genetiske sykdommer som det 
ikke enda finnes behandling for, men som det forventes kan komme behandling for senere. 
 
Vi viser også til innsendte innspill fra Novartis, Kreftforeningen og Statens Legemiddelverk. 
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