
Oversikt over saksbehandlingen  

 

Når  Hvem  Hva  

 13.12.2019 
 

Referansegruppen for 
Nasjonal 
behandlingstjeneste for 
nyfødtscreening og 
avansert 
laboratoriediagnostikk  

Forankret søknaden om å utvide tilbudet om 
genetisk masseundersøkelser av nyfødte til å 
inkudere SMA  

16.12. 2020 Oslo Universitetssykehus 
(OUS) 

Sender søknad om å utvide tilbudet om screening 
av nyfødte i Norge til å inkludere SMA til Helse 
Sør-Øst.  

Ikke 
tilgjengelig 

Helse Sør-Øst  Svarer OUS at søknaden må behandles i 
Beslutningforum for Nye metoder 

18.02 2020 Nyfødscreeningen  Sender brev til Beslutningsforum for Nye metoder  

24.02.2020 Beslutningsforum for Nye 
metode 

Behandler forslaget, og mener at saken må 
besluttes i Helsedirektoratet 

3.04.2002 Beslutningsforum for Nye 
metoder 

Oversender saken til Helsedirektoratet  

06.04.2020 Helsedirektoratet Sender brev til Helse- og omsorgsdepartementet 
med forslag til saksbehandlingsprosedyre, og ber 
departementet beslutte prosedyren  

12.06.2020 Helse- og 
omsorgsdepartementet 

Sender brev til Helsedirektoratet at de støtter den 
foreslåtte saksbehandlingsprosedyren  

23.06.2020 Helsedirektoratet Sender brev til OUS og Nyfødsreenings- 
programmet der de informerer om rett prosedyre 
og ber om ny søknad med mer informasjon for å 
gjøre en helhetlig vurdering 

21.09.2020 Nyfødtscreenings- 
programet  

Sender ny søknad til OUS om å inkludere SMA i 
nyfødtscreeningsprogrammet med den 
informasjonen som Helsedirektoratet etterspør 

Ikke 
tilgjengelig 

OUS Sender søknaden til Helse Sør-Øst 

02.11.2020  Helse Sør-Øst  Avklarer med de andre helseregionene og sender 
søknad om å inkludere SMA i nyfødtscreeningen 
til Helsedirektoratet 

Under arbeid Helsedirektoratet  Vurderer søknaden og ber evt. 
Folkehelseinstituttet  vurdere om det er behov for 
å gjennomføre en metodevurdering.  



 
 

Ikke 
påbegynt  

Helsedirektoratet  Sender brev med anbefaling til Helse- og 
omsorgsdepartementet 

Ikke 
påbegynt  

Helse- og 
omsorgsdepartementet 

Vurderer saken og sender forslag om endring av 
Forskrift om masseundersøkelser av nyfødte på 
høring 

Ikke 
påbegynt  

Høringsinstanser  Avgir høringssvar  

Ikke 
påbegynt  

Helse- og 
omsorgsdepartementet 

Vurderer høringssvar, beslutter om forskrift skal 
endres 

Ikke 
påbegynt  

Helse- og 
omsorgsdepartementet 

Endrer forskrift  

Ikke 
påbegynt  

Helsedirektoratet  Gir beskjed til Helse Sør-Øst at SMA-screening 
kan innføres  

Ikke 
påbegynt  

Helse Sør-Øst Gir beskjed til Nyfødtscreeningen at SMA- 
screening kan innføres  


