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Screening av sjukdomar hos nyfödda barn räddar och förbättrar 
liv. Varför tar det så lång tid att införa nya diagnoser i 

nyföddhetsscreening när hjälp finns? 
 
Inledning 
Den 6 oktober 2021 hölls det viktiga samtalet ”Screening av sjukdomar hos nyfödda barn 
räddar och förbättrar liv. Varför tar det så lång tid att införa nya diagnoser i 
nyföddhetsscreening när hjälp finns?”1 arrangerat av Novartis Gene Therapies.  
 
Medverkade gjorde:  

• Asbjørg Stray-Pedersen, professor vid Norwegian National Unit for Newborn 
Screening, Children's Division, Oslo University Hospital 

• Johan Hultberg (M), ledamot i Socialutskottet samt ledamot i Gentekniknämnden  
• Thomas Sejersen, professor i barnneurologi vid Karolinska Universitetssjukhuset  
• Mattias Fredricson, enhetschef nationella riktlinjer och screening vid Socialstyrelsen 
• Petter Odmark, samtalsledare och analyschef vid Reform Society  

 
Här följer en summering av samtalet, som pågick i 30 minuter och som finns att tillgå på 
Folkhälsodalens hemsida. 
 
Summering av samtalet 
Petter: Nyföddhetsscreening, eller PKU-provet som det också kallas, kommer troligen bli en 
fråga vi talar alltmer om. De av er som har barn kanske kommer ihåg att 48 timmar efter 
födseln tas ett blodprov som idag screenar för 25 olika sjukdomar för att hitta sällsynta 
medfödda sjukdomar så tidigt som möjligt. Det sjukdomarna har gemensamt är att när man 
får symptom så har det gått för lång tid. Det är oerhört viktigt att identifiera sjukdomarna 
då det finns en stor medicinsk vinst med att sätta in behandling innan symptomen har 
uppstått. Inom området medfödda sjukdomar ser vi en oerhört snabb läkemedelsutveckling, 
med nya genterapier för medfödda sällsynta sjukdomar. Det kommer förmodligen skapa ett 
påtagligt ökat behov av att få in fler sjukdomar i screeningen och därmed diskussion om 
vilka sjukdomar som vi ska ha i screeningen. 
 
Thomas: Jag håller helt med din bedömning. Tiden är avgörande för att få ett så bra 
behandlingsresultat som möjligt. Därför är nyföddhetscreening så viktigt för de här 
sjukdomarna som kännetecknas av att sjukdomen fortskrider och barnet blir sämre med 
tiden. Det är denna typ av sjukdomar som lämpar sig för nyföddhetsscreening där det finns 

 
1 Folkhälsodalen. (2021) ”Screening av sjukdomar hos nyfödda barn räddar och förbättrar liv. Varför tar det så lång tid att införa nya diagnoser i nyföddhetsscreening när 
hjälp finns?” https://www.folkhalsodalen.se/play/screening-av-sjukdomar-hos-nyfodda-barn-raddar-och-forbattrar-liv-varfor-tar-det-sa-lang-tid-att-infora-nya-diagnoser-i-
nyfoddhetsscreening-nar-hjalp-finns  
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bra behandling som verkligen påverkar förloppet. Denna grupp av sjukdomar ökar med 
tiden då vi får fler effektiva behandlingar som till exempel genterapi och annan 
genmodifierande behandling. Jag instämmer helt. 
 
Petter: Du jobbar med barnneurologiska sjukdomar, Thomas, och en av de 
patientgrupperna som du möter är barn som lider av spinal muskelatrofi, SMA, en väldigt 
svår neurologisk sjukdom. Denna sjukdom utreds nu av Socialstyrelsen om den ska ingå i 
screeningen eller ej. Vad skulle screening innebära för denna patientgrupp? 
 
Thomas: Sjukdomen spinal muskelatrofi har olika svårighetsgrader. En av dem, typ 1, är 
väldigt svår och också den vanligaste formen. Innan det fanns en behandling avled i princip 
alla barn före två års ålder. Detta är verkligen ett exempel på en sjukdom där vi gått igenom 
ett paradigmskifte. Jag har nog aldrig varit med om någon annan sjukdom där det har varit 
sådan skillnad före och efter en genmodifierande behandling. Barnen som får behandling 
överlever och sjukdomsprocessen stannar av. Men behandlingen skulle få ännu bättre 
effekt, nästintill bot, om vi satte in den redan vid födseln. Upptäcks sjukdomen innan man 
får en fortskridande försämring av motornerverna, som är det som drabbas av sjukdomen, 
så visar data tydligt att man kan få en helt normal utveckling. Detta är för mig ett 
typexempel på en sjukdom som skulle passa ypperligt för nyföddhetsscreening. En ansökan 
lämnades in för mer än två och halvt år sedan, tidigt 2019, så det är ur min och familjernas 
horisont frustrerande att det tar sådan tid. Jag ser barn som hade kunnat få en helt normal 
utveckling och som nu får en bra effekt, men inte tillräckligt bra. 
 
Petter: Norge införde alldeles nyligen, den första september, SMA i nyföddhetsscreening. 
Kan du beskriva processen i Norge, Asbjørg? 
 
Asbjørg: Processen för det vi kallar allvarlig immunbrist och SMA har lärt oss att vi borde 
göra detta snabbare. Så i fjol, 2020, fick vi en ny ordning på hur vi söker utvidgning av 
screening på ett effektivt sätt för att få detta implementerat genom att söka till 
Hälsodirektoratet, ”Socialstyrelsen”. De skickar ärendet på remiss till hälso- och 
omsorgsdepartementet. Sedan måste en ändring av lagen för nyföddscreening göras. 
Processen är utvecklad ur det tidigare systemet för att vara tidsbesparande. Vi hoppas att 
nästa ansökan går mycket fortare. Vi planerar flera ansökningar nu i höst för fler 
sjukdomar. I Norge screenar vi för 26 sällsynta sjukdomar. 
 
Petter: Så ni är en före oss i Sverige? 
 
Asbjørg: Ja, men vi skickade in ansökan samtidigt som er. Vi har upptäckt att processen går 
för sakta och på politiskt håll har man bestämt att detta borde gå fortare. Vi fick en 
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nationell strategi för sällsynta sjukdomar nu i augusti och en av de tio punkterna är ett 
dynamiskt införande av nya tillstånd i nyföddscreeningen. Även om nyföddhetsscreening 
kan implementeras fortare när vi har ett tillstånd som är allvarligt, och som det finns 
behandling för, så är problemet i Norge att få effektiva kurativa mediciner införda, vilket är 
ett annat system. Har vi ingen behandling så har vi inte heller möjlighet att söka om 
nyföddhetsscreening. Vi måste fokusera på att få tillgång till effektiva, kurativa mediciner 
för barn med sällsynt sjukdomar i Norge. 
 
Mattias: Screening är något som vi verkligen är angelägna om på Socialstyrelsen och jag 
förstår upplevelsen att det tar tid. Om man tar just SMA så fick vi in ansökan våren 2019. Vi 
började jobba med att göra en bedömning av screeningprogrammet. Sen kom tyvärr 
pandemin. Vi var tvungna att allokera om resurser och pausa uppdraget. Vår ambition är 
att starta det på nytt under 2022. Vi kom så pass långt att vi började få vetenskapliga 
underlag från SBU så vi har kommit en bit. 
 
Petter: Hur långt är det kvar, om ni kommer i gång? 
 
Mattias: Det är svårt att säga. Jag tror vi måste titta på de vetenskapliga underlagen en 
gång till eftersom det gått ett tag. Vi är väldigt medvetna om att tiden är en viktig faktor. Vi 
har också börjat jobba litet med hur Socialstyrelsen kan stödja och bidra till den här fina 
utvecklingen att det kommer nya sätt att upptäcka sjukdomar. 
 
Petter: Idag har vi samma process för all screening, oavsett cancerscreening eller 
nyföddhetsscreening. Vad har ni för funderingar om det på myndigheten? 
 
Mattias: När det gäller nyföddhetsscreening, så pratar man om att skapa en större 
överblick över vilka screeningprogram som skulle kunna vara aktuella och att man gör en 
prioritering om vilka man sätter i första hand. Då får man titta på svårighetsgraden på de 
olika sjukdomarna och också på vilka program tror vi faktiskt går att rekommendera. Det 
handlar också om att titta på processer, för det är så vi bedömer PKU-screeningen. Vissa 
moment och delar är desamma. Då ser vi möjligheter att effektivisera processen för att 
korta ner tiden. Det är viktigt att säga att ingenting är bestämt men jag tror att man kan 
lyfta ut den ur den befintliga screeningprocessen vi har idag och skapa en som kanske 
bättre svarar mot de förutsättningarna som finns just för PKU-screening, som ni har gjort i 
Norge. En uttalad ambition är att vi ska kunna korta ner tiden. 
 
Petter: Spännande. Johan, du sitter i socialutskottet och i Gentekniknämnden och är 
central, nationell politiker i de här frågorna. Är det här något som landat på den politiska 
horisonten och vad är dina reflektioner när du lyssnar på de andra? 
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Johan: Det korta och ärliga svaret är att detta inte är något som diskuteras jättemycket. 
Det är så välkommet med det här seminariet, som ökar min kunskap och förhoppningsvis 
bidrar till att vi diskuterar det här mer. Vi har dock en livlig diskussion om screening mer 
övergripande och allmänt. Där är min reflektion att vi går generellt ganska långsamt i 
Sverige och att vi är väldigt försiktiga med att införa screening. Om det är klokt eller inte 
har jag, som politiker och lekman, svårt att utvärdera, men det är en fråga jag gärna ställer 
till ansvariga myndigheter – varför är vi i Sverige långsammare än kanske andra länder? 
Det finns, som jag förstått det, för screening och nyföddhetsscreening specifikt, etablerade 
internationella kriterier som ska vägleda när man ska införa screening och inte. Då är det 
naturligtvis en viktig fråga för mig som nationell politiker att fråga hur de kriterierna 
tillämpas i Sverige. Varför är vi mer restriktiva än andra länder, har vi en process som går 
långsammare i Sverige än i andra länder? Det är det jag tycker är mitt uppdrag som 
politiker. Det vore olyckligt om vi satt i Riksdagen och voterade om vilka sjukdomar som ska 
bli föremål för screening. Däremot har vi ett ansvar att säkerställa att Socialstyrelsen har 
tillräckliga resurser, att de prioriterar det här arbetet och styr och ställer krav på ansvariga 
myndigheter att ha snabba processer som gör att vi får de screeningar på plats som 
verkligen hade kunnat leverera patientnytta. 
 
Petter: Vi stannar kring det här med hastighet. Det är som Thomas beskriver på liv och död 
för barn. Det är många länder som tittar på nya sjukdomar men det känns som att alla gör 
det för sig. Det är samma sjukdom, det är samma kunskapsläge. Skulle det gå att 
samarbete mer med varandra och titta på andra länders kunskapsläge? Hur kan vi röra oss 
snabbare? Asbjørg – vad har ni sett i Norge? 
 
Asbjørg: Vi har inte tänkt vänta för att söka nya tillstånd och vi måste söka flera på en 
gång. Vi behöver få i gång processen för de nya tillstånden och vi har också i den senaste 
ansökan valt att skriva ansökan på engelska för att andra länder i Europa ska kunna 
använda våra formuleringar. SMA ingår i vår nyföddhetsscreening men det kommer fler, 
kurativa genterapier. Bevismaterialet är inte så stort för sällsynta diagnoser men det skulle 
kunna bli det i ett samarbete mellan nordiska länder och kanske också med industrin. Vi 
skulle kunna samarbeta om att kvalitetssäkra uppföljningsdata och de tillstånd vi screenar 
för då det finns en effektiv behandling.  
Jag vill berätta min egen historia för er. Vi sökte inte för screening för SMA i början av 2019 
utan i december 2019. Under tiden däremellan fick två av mina kusiner barn med SMA. Vi 
visste inte att SMA fanns i vår familj, så för oss var vi för sent ute med screening i Norge. 
Medan ni väntar på att få screening infört i Sverige så är det andra barn som kunde haft en 
mycket bättre funktionsnivå om de hade fått tillgång till genmodifierande och genterapi 
tidigare. 
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Thomas: Jag tänker som du Asbjørg – att samarbete skulle absolut vara till hjälp. I 
professionen barnläkare har vi haft mycket samarbeten om nyföddhetsscreening. På 
nordisk nivå har jag och Asbjørg diskuterat med danska och finska kollegor. Som 
komplement till det, och kontakter med läkare i andra länder som redan infört screening, 
tror jag det skulle vara till stor hjälp om myndigheter som beslutar om nyföddhetsscreening 
också har liknande samarbeten på EU-nivå. 
 
Mattias: Vi har väldigt mycket internationella samarbeten i olika frågor. Samarbetet om 
screening kan utvecklas mer och kring PKU-screening. Vi är i en generell situation där det 
genereras mycket kunskap. Vi har mycket att vinna på att dra lärdom av andra. Hur vi ska 
samarbeta får vi hitta former för. Det kan finnas skillnader mellan länder med 
organisatoriska förutsättningar, styrsystem och så vidare men jag är övertygad om att det 
finns flera förtjänster med att samarbeta mer. 
 
Petter: Asbjørg tog upp att det måste finnas en behandling för att vi ska screena. Samtidigt 
kanske vår bedömning av nya behandlingar är avgörande av om det finns screening, för 
det påverkar värdet och nyttan av de nya behandlingarna. Är samarbete mellan de som 
prövar nya läkemedel och de som bedömer nya screeningprogram en viktig fråga att ta 
upp? 
 
Mattias: Jag tror vi behöver samarbete på flera olika sätt. Gemensamt är att det rör sig om 
väldigt små populationer och det finns vinster med samarbeten på olika nivåer. 
 
Asbjørg: I Norge klämmer skon nu vid implementering av nya behandlingsmetoder. Det är 
en tungrodd process och det är hälsoföretagen som bestämmer vad som ska införas och 
finansieras. Hälsoföretagen, sjukhusen, sjukvården har mycket ekonomiskt ansvar för hela 
befolkningens hälsa. Sällsynta sjukdomar, och att prioritera en behandling som kanske 
kostar 20 miljoner svenska eller norska kronor, är svårt att lyckas med i ett sådant system. 
Därför pratar jag om ett möjligt samarbete med industrin om att i en klinisk studie mäta 
effekterna av tidig screening på behandlingseffekt. Det är en lös idé men här har vi kanske 
något att vinna på en nordiskt plan då vi har ganska lika hälsosystem och finansiering. Det 
kommer nya behandlingar, bland annat för Duchennes muskeldystrofi, en annan 
muskelsjukdom, och den kan vi screena för. Det kommer också behandlingar för sjukdomar 
som är allvarliga där vi kan rädda både liv och hjärna. 
 
Petter: Vad kan politiken spela för roll?  
 
Johan: Att det varit resursproblem under pandemin är ytterst är en politisk fråga från 
regeringens sida. Har man tillsatt att Socialstyrelsen har möjlighet att jobba, inte bara med 
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akuta frågor kopplat till pandemin utan också de långsiktiga viktiga frågorna som vi 
diskuterar nu? Det är ytterst regeringen som styr myndigheterna och ställer krav på att 
leverera en tillräckligt snabb process. Jag tror absolut att vi från politikens sida behöver 
driva på för mycket mer samarbeten. Jag bor själv i norra Bohuslän och är en ivrig 
förespråkare för mer nordiskt samarbete när jag har Norge på andra sidan 
kommungränsen. Vi behöver driva på att ge de svenska myndigheterna möjligheten att 
jobba tillsammans med, till exempel, sina nordiska kollegor. Vi ser idag att vi har 
jättebekymmer med att implementera och få till en bra efterlevnad av de nationella 
riktlinjerna. Först är det en resurskrävande process att ta fram riktlinjer men sen är det likt 
förbannat, ursäkta uttrycket, väldigt olika implementering i våra 21 regioner. Där har ju vi 
politiker, både på nationell nivå, och mellan kollegor ute i regionerna, ett viktigt ansvar att 
säkerställa att man följer de riktlinjer vi har nationellt.  
 
Thomas: Samarbete är nyckelordet. Det här samtalet är ett bra exempel där vi delar med 
varandra. Jag tänker också, som Asbjørg sa, vikten av att följa upp effekten av beslut om 
nyföddhetsscreening. Med spinal muskelatrofi har vi ett jättebra läge att göra det. Vi har ett 
nationellt register för alla neuromuskulära sjukdomar och det är i synnerhet väl utvecklat 
för spinal muskelatrofi och för Duchenness muskeldystrofi som kan bli aktuell för screening. 
Liknande system finns i övriga nordiska länder. Samarbete om att utvärdera på en 
gemensam plattform tror jag verkligen på. 
 
Mattias: Den modellen vi har i Sverige med totalt 15 kriterier bygger fullt ut på WHO:s 
modell. På så vis har vi en väl etablerad screeningmodell i Sverige. Vi ska titta på att göra 
detta på kortare tid, men det är också viktigt att komma ihåg att screening är en hälso- och 
sjukvårdsinsats som andra. Det är väldigt viktigt att den bygger på vetenskap och evidens, 
även om det finns många saker vi kan utveckla, inte minst samverkan. Det finns vissa 
moment som är ganska resurskrävande och tar en viss tid för att säkerställa. När man går 
ut med rekommendationer om screening som vänder sig till hela population måste vi stå på 
fast mark. Det finns för- och nackdelar med alla screeningprogram och det är viktigt att 
väga dem, och olika etiska aspekter, mot varandra. 
 
Asbjørg: Jag vill bara uppmana er att snabba på processen för behandlingen finns för SMA. 
Mina släktingar kunde haft en helt annan funktionsnivå om de hade fått screening. Under 
tiden ni utreder om ni ska ha screening för SMA eller inte så föds flera barn med SMA, och 
de får behandling men de får den för sent. Man måste vara snabb när man kan och så 
måste man utreda när vi inte vet resultatet av tidig intervention. Men för mig är saken helt 
klar med SMA. 
 
Thomas: Instämmer helt! 
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Petter: Hur ser nyföddhetsscreening ut om 10 år? Har vi dubbelt så många sjukdomar eller 
har vi kanske helt lämnat ”sjukdom för sjukdom” och studerar allt genom 
helgenomsekvensering på nyfödda barn? 
 
Thomas: Ja, det kommer definitivt bli fler. Jag tror inte att det blir en generell screening. 
Jag tror och hoppas att vi i princip kommer att ha kvar de kriterier vi har nu, dvs att det ska 
vara en känd sjukdom, man ska ha en känd intervention, man ska kunna väga för- och 
nackdelar. Då kan vi inte blint screena tjugo-tjugofemtusen gener och hitta avvikelser utan 
det ska vara riktat för något där vi har insatser. Men det kommer att vara betydligt fler än 
nu, bland annat beroende på revolutionen av genetisk diagnostik och revolutionen av så 
många nya behandlingar för dessa sjukdomar. 
 
Mattias: Det är en så spännande utveckling. Med mitt uppdrag på myndigheten tar jag 
med mig att stödja utvecklingen och möta de rimliga krav och förväntningar som finns så vi 
kan ge besked om screeningrekommendationer på ett bra sätt, dvs med ett bra tempo och 
en bra rättssäkerhet. 
 
Asbjørg: Jag tror att vi kommer att screena för minst dubbelt så många tillstånd som idag. 
Jag är enig med Thomas, helgenomskevensering gör vi inte som förstatest. Vi kan göra det 
som andratest om man har en biomarkör, en biokemisk analys som tyder på en sjukdom 
och det måste vara målinriktat på vilken sjukdom vi screenar för. Jag tror vi kommer vara 
väldigt snabba med helgenomskevensering för att hitta vilken sjukdom det rör sig om när 
barn blir inlagda som nyfödda eller små. 
 
Petter: Eftersom Johan ”frusit digitalt” så vill jag tacka Mattias, Asbjørg, Thomas och Johan 
så jättemycket. Vi kommer säkert att återkomma till frågan många gånger för den kommer 
att växa. Tack så hemskt mycket för idag! 


