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Ansvarlig
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Seksjonsleder, professor dr. med. Tom
Tanbo

Hva søkes det
om?

Jf veiledningen
punkt 2

Er dette et nytt tilbud, eller
Er dette sentralisering av aktivitet som allerede foregår andre steder, eller
Fungerer det de facto som landsfunksjon allerede i dag?

Flerregional funksjon

I så fall:
Er dette en eksisterende landsfunksjon som ønskes delt, eller
Et eksisterende behandling/diagnostikk som ønskes sentralisert til to steder, eller
Et nytt tilbud som ønskes etablert to steder i lander.

Hvilke regionale helseforetak er involvert:

Beskrivelse av tjenesten —innhold og avgrensning

PGD brukes for å undersøke genetiske egenskaper hos det befruktede egget. Hvis det er
risiko for å få et barn med alvorlig arvelig sykdom, kan PGD være et alternativ til
fosterdiagnostikk. PGD kan også brukes for å undersøke vevstype hos det befruktede egget
før det implanteres i livmoren. Det er aktuelt i tilfeller der familien har et alvorlig sykt barn som
trenger stamcellebehandling, og hvor det samtidig er indikasjon for å benytte PGD for å sikre
at man får et friskt barn. I slike tilfeller kan PGD sikre at det nye barnet kan være
stamcelledonor.

Dette er en vel definert og liten pasientgruppe. PGD- nemnda godkjenner årlig ca 20-25 PGD
behandlinger i utlandet. Det er dette som er de aktuelle pasientene. Med en nasjonal, synlig
behandlingstjeneste er det trolig at dette volumet vil kunne øke noe.

2.
Hvilken type
helsehjelp dreier
det seg om?

Diagnostikk alene

Diagnostikk og behandling

Behandling eller behandlingskombinasjoner, inkludert rehabilitering

1.
Hvilken eller
hvilke
pasientgrupper
eller diagnoser
skal tjenesten
omfatte?



Jf bl.a.
veiledningen,
punkt 4

Hvis søknaden gjelder et behandlingstilbud, er det da diagnostikk for utredning og
behandlingsplanlegging eller behandlingsgjennomføring som også bør inngå i den nasjonale
behandlingstjenesten?

Både diagnostikk og behandlingsgjennomføring

PGD betyr at man foretar genetiske undersøkelser av et befruktet egg før det settes inn
livmoren. Målet med PGD er å eliminere risikoen for å overføre en bestemt alvorlig, arvelig
sykdom eller utviklingsavvik fra foreldre til et foster eller et fremtidig barn. Ved PGD blir
kvinnen gravid ved hjelp av assistert befruktning. Genetisk undersøkelse skjer før det
befruktede egget settes inn i kvinnens livmor. PGD er derfor et alternativ til prenatal
fosterdiagnostikk med etterfølgende provosert abort av affisert foster.

PGD kan kombineres med vevstyping (HLA-typing). Dette er aktuelt hvis sykdommen til en
bror eller søster kan behandles med stamceller fra navlestreng og/eller benmarg fra det nye
barnet, og hvor det samtidig er indikasjon for å benytte PGD for å sikre at man får et friskt
barn. Når det er HLA-identitet mellom giver og mottaker av stamceller øker sjansen for en
vellykket stamcelletransplantasjon.

Gi en beskrivelse
av innholdet i
tjenesten".

Hvilken type
behandlings-
tjeneste er det
snakk om?

Jf veiledningen
punkt 3.

4.
Begrunnelse for
å sentralisere
behandlingen.

PGD er i henhold til bioteknologiloven tillatt i Norge, men på grunn av et lavt
behandlingsvolum ble det tidligere bestemt at pasientene skulle utredes i Norge, men at selve
behandlingen skulle foregå i utlandet. Stort sett har to sentre vært benyttet, Karolinska
Sjukhuset (KS) i Stockholm og Universitair Ziekenhuis Brussel (UZB). I følge vurderinger fra
internasjonale interesseorganisasjoner for PGD er pasientvolumet i Norge stort nok til å
etablere denne behandlingstjenesten hjemme. De siste årene er 20 - 25 norske par behandlet
med PGD i utlandet, men det er sannsynlig at antallet vil øke dersom
diagnostikken/behandlingen blir etablert i Norge. Dette og det forhold at ansvaret for disse
pasientene under behandling i utlandet har vært uklart og med dårlig tilbakerapportering mhp
resultater tilsier at behandlingen bør tilbakeføres til Norge og sentraliseres på ett sted.

lflg Harald Platou, leder for Utenlandskontoret ved Oslo universitetssykehus, er hans erfaring
med denne pasientgruppen over syv år at "nærhet, trygghet, og forhold rundt behandlingen er
svært viktig". Vi mener at et samlet norsk tilbud vil være betydelig bedre for de involverte
parene.

Helsedirektoratet har i en nylig utgitt rapport om bioteknologiloven (IS-1897) gjennomgått
organiseringen av PGD- behandling i Norge. I rapporten ble det nøye vurdert hvorvidt det er
tilstrekkelig pasientgrunnlag for et PGD- senter i Norge. Det ble også innhentet uttalelse fra
Karolinska sjukehuset, ESHREs PGD consortium og VUB Brussels for å få deres vurdering av
hvor mange behandlingssykluser et PGD- senter bør utføre hvert år for å kunne tilby et faglig
forsvarlig tilbud, og opprettholde god kvalitet og kompetanse. På bakgrunn av disse
innspillene har Helsedirektoratet konkludert med at pasientgrunnlaget i Norge er tilstrekkelig
for å kunne bygge opp et faglig forsvarlig tilbud her i landet.

Helsedirektoratet anbefaler opprettelse av et nasjonalt kompetansesenter for PGD. Senteret
bør i første omgang få ansvar for utredning og oppfølging av alle norske pasienter som
behandles i utlandet, herunder kontakt med behandfende virksomheter. Parallelt med dette
må senteret bygge opp nødvendig kompetanse slik at norske pasienter på sikt kan tilbys PGD-
behandling i Norge.

Behandlingen er faglig, teknisk og utstyrsmessig komplisert med mange deltagende
subspesialiteter, inkl. reproduksjon (klinisk og lab, genetikk, fostermedisin og HLA- vevstype
lab) samt bred medisinsk kunnskap om de aktuelle sykdommene. Det er derfor grunn til å
etablere kun ett behandlingssted i Norge. Oslo universitetssykehus har all nødvendig
fagkompetanse og klart den største erfaringen og volumet.



Hva omfattes
ikke av
tjenesten:

Gi en beskrivelse
av grense-
oppgang mot
annen
virksomhet og
evt. gråsoner.

PGD er ikke aktuelt hvis

sykdommen kan behandles med gode resultater

den genetiske årsaken til sykdommen ikke er kjent/ kartlagt i familien eller for et par hvor det
ikke er vist at den ene eller begge er bærere av monogen eller kromosal arvelig sykdom

sykdommen ikke regnes som arvelig og alvorlig

det er lav risiko for at et fremtidig barn (eller foster) kan arve sykdommen

paret ikke er egnet for assistert befruktning (medisinsk og psykososial vurdering)

PGD/HLA er ikke aktuelt

hvis muligheten for å kurere det syke barnet er for lav

hvis det ikke er nok tid til å gjennomføre PGD/HLA

hvis belastningen for det kommende barn vil være for stor

PGD er ikke aktuelt som ledd i aneuploidiscreening ved IVF i behandling av ufrivillig
barnløshet og heller ikke ved alvorlig arvelige sykdommer som debuterer sent i livet og som
det finnes behandlingsmuligheter for, for eksempel arvelig bryst- og eggstokkreft.

Som beskrevet over er derfor tjenesten lett avgrensbar i forhold til rene medisinske
vurderinger, men også i forhold til Bioteknologilovens bestemmelser og den praksis PGD-
nemnda har etablert. PGD kan betraktes som et alternativ til prenatal fosterdiagnostikk, men
utføres på befruktede egg før kvinnen er blitt gravid. Et friskt befruktet egg settes inn i kvinnen
slik at hun slipper å utføre abort ved påvisning av sykt foster i svangerskapet.

6.
Gi en beskrivelse
av tjenestens
kunnskaps-
grunnlag.

Hvorfor skal
dette være et
offentlig
helsetilbud?

Hvilke
helsemessige
tilleggsgevinster i
form av bedre
prognose eller
livskvalitet vil
etablering av en
nasjonal
behandlings-
tjeneste føre til
for målgruppen?

Verdens første "PGD-barn" ble født i 1990 i England og det er nå født mer enn 4000 barn ved
hjelp av PGD på verdensbasis. Nesten 2700 vitenskapelige artikler om PGD er registrert på
verdens største kartotek over vitenskapelige publikasjoner, PubMed, og mer enn 100 hittil i år.
European Society of Human Reproduction (ESHRE) har et eget PGD konsortium som årlig
publiserer rapporter med oversikter over behandlinger med PGD. Kunnskapsgrunnlaget for
PGD må derfor sies å være godt etablert, men det foregår fortsatt en betydelig aktivitet mhp å
kunne utvikle diagnostiske metoder for flere sykdommer og med mer avansert og sikker
teknikk.

PGD er allerede et offentlig helsetilbud hvor utredning og deler av behandlingen foregår i
Norge, men hvor det laboratoriemessige arbeidet gjøres i utlandet

Ved å "hente" behandlingstjenesten hjem til Norge vil målgruppen få en klart definert
ansvarlig behandlingsinstitusjon i Norge å forholde seg til i motsetning til slik det er nå.
Pasientene slipper å reise utenlands til behandlingsinstitusjoner hvor det kan oppstå
språkproblemer og hvor ansvarsforholdene for pasientoppfølging erfaringsmessig lett kan bli
uklare.



 
På bakgrunn av
skjemaet pkt 1, 2
og 4:

Hva er forventet
pasientvolum i
form av antall
nyhenviste
pasienter pr. år
som vil bli
behandlet ved
behandlings-
tjenesten?

Oppgi gjerne
supplerende tall
ved behov. F.
eks. forventet
antall pr. år av de
inngrep/
prosedyrer/
kompliserte
vurderinger som
er viktige i forhold
til å etablere
behandlings-
tjenesten

PGD-nemnda behandlet i 2008 25 saker, i 2009 21 saker og i 2010 26 saker. Av de
behandlede sakene i 2010 ble 24 innvilget. I tillegg var det i 2010 kommet inn seks saker som
var til behandling, men ikke ferdigbehandlet. Nemnda har i løpet av de første tre månedene i
år behandlet 6 saker, hvor alle ble innvilget behandling. Det er ikke usannsynlig at etablering
av denne behandlingstjenesten hjemme vil medføre flere søknader om behandling, fordi en
del av de gravide som nå henvises til morkakeprøve eller fostervannsdiagnostikk vil være
aktuelle for PGD, og fordi kunnskapen om dette tilbudet trolig vil øke både i fagmiljøene og i
brukerorganisasjonene. Omfanget av dette er imidlertid uvisst.

Internasjonale anbefalinger for organisering av PGD

PGD er en medisinsk og bioteknologisk kompiisert behandling som stiller særskilte krav til
faglig samarbeid. Internasjonalt organiseres derfor PGD i tverrfaglige sentra som integrerer
ekspertise innenfor kfinisk genetikk, medisinsk genetisk laboratorium, reproduksjonsmedisin
og assistert befruktning, fostermedisin, mm. Ledende fagorganisasjoner innenfor
reproduksjonsmedisin har derfor utarbeidet en rekke anbefalinger og retningslinjer for
etablering og organisering av PGD.

American Society of Reproductive Medicine (ASRM) konkluderer med at PGD kan anses som
en etablert metode som likevel kun skal tilbys av spesialiserte sentre som også tilbyr genetisk
veiledning (Fertil Steril 2008 90:S136).

Preimplantation Genetic Diagnosis International Society (PGDIS), som for det meste
representerer amerikanske klinikker, legger vekt på et nært samarbeid mellom fire
spesialiteter: reproduksjonsmedisin/gynekologi; medisinsk genetikk; genetisk
laboratoriediagnostikk; reproduksjonsmedisinsk laboratorium. I følge PGDIS må dette
samarbeidet styres av detaljerte prosedyrer nedfelt i et kvalitetssystem (RBM Online 2008
16:134).

European Society of Human Reproduction and Embryology (ESHRE) har etablert en egen
interessegruppe for PGD som har utarbeidet detaljerte retningslinjer (Hum Reprod 2011
26:41). ESHRE legger til grunn at PGD utføres i et pasientansvarlig senter som har helhetlig
oversikt over hele behandlingsforløpet: henvisningsvurdering; genetisk veiledning og
genetiske tilleggsundersøkelser; psykologisk og sosial veiledning, sosionomtilbud;
reproduksjonsmedisinsk utredning; assistert befruktning og embryobiopsi; oppfølgning og
rapportering av resultater.

Organisering av Nasjonal behandlingstjeneste for preimplantasjonsdiagnostikk

De første 2 3 årene planlegges en samling av all utredning i Norge før PGD, koordinere og
følge opp pasientenes kontakt med behandlingssted i utlandet samt innhente data om resultat
av behandling i utlandet. 1løpet av denne tiden skal laboratorievirksomheten bygges opp slik
at et fuliverdig tilbud vil være oppegående innen maksimum 3 år.



Hvilke deler av
pasientforløpet
skal dekkes/ikke
dekkes gjennom
den nasjonale
tjenesten?

Hvordan er
samarbeidet
tenkt rundt resten
av pasient-
forløpet?

Jf. veiledningen
punkt 5



Samarbeidet knyttet til de nåværende behandlinginstitusjonene i utlandet (KS og UZB) vil
kunne forbedres ved at en pasientkoordinator har nær kontakt med disse institusjonene i
forhold til oppfølgingen av den enkelte pasient.

9.
Vil behandlings-
tjenesten gjøre
bruk av eller
samarbeide med
utenlandske
institusjoner?

Jf. veiledningen
punkt 6.

Som nevnt under pkt.8 er samarbeid med en eller flere utenlandske institusjoner nødvendig i
oppbyggingsfasen, men også senere etter at et komplett behandlingstilbud er etablert i Norge.
For enkelte sjeldne sykdommer vil det være naturlig at pasienten sendes til et senter i utlandet
som har spesiell kompetanse på den aktuelle sykdommen.

Flere av legene og laboratoriepersonell ved OUS som vil bli involvert i PGD har besøkt PGD-
senteret ved Guy's Hospital i London hvor det utføres ca 200 behandlinger per år, det største
PGD-senteret i UK. Lederen for virksomheten der, professor Peter Braude, har gitt uttrykk for
at de kan være interessert i å etablere en "fadderordning" med OUS slik de har gjort det med
andre PGD-institusjoner.

Beskrivelse av fagmiljø og ressurstilgang

Medisinsk genetikk: Avdeling for medisinsk genetikk er landets største medisinsk genetiske
avdeling og er den avdeling i landet som har størst veilednings- og utredningserfaring både
når det gjelder de sjeldne genetiske sykdommene som vil være aktuelle for PGD og når det
gjelder veiledning i forbindelse med fosterdiagnostikk. Vi er også den avdelingen som har
størst erfaring med genetisk veiledning av familier som har fått utført PGD i utlandet.
Avdelingen er også landets største når det gjelder genetisk laboratoriediagnostikk både mtp
volum og analyserepertoar. Avdelingen har kompetanse innen alle relevante genteknologiske
metoder i forbindelse med PGD, inkludert cytogenetikk og molekylærgenetikk. Avdelingen har
omfattende forskningsvirksomhet og har som eneste avdeling i Norge etablert high throughput
DNA- sekvensering.

Assistert befruktning: Reproduksjonsmedisinsk seksjon, gynekologisk avdeling, OUS har
landets største IVF- enhet med 16-1700 IVF/ICSI-behandlingsforsøk per år. Alle tillatte typer
av assistert befruktning utføres. Alle leger ved seksjonen har lang erfaring i assistert
befruktning og de fleste av bio-ingeniørene er ESHRE-godkjent som clinical embryologist, en
også som senior embryologist. Det drives utstrakt forskningsvirksomhet, for tiden to
doktorgrads- stipendiater og 2 postdoc- stipendiater, hvor flere av prosjektene er direkte
relevante for fremtidig PGD- virksomhet. Et pågående prosjekt undersøker kromosomavvik i
humane eggceller ved bruk av pollegemebiopsi, hvor det brukes metoder som kan også
anvendes ved PGD, slik som mikromanipulasjon av eggceller, samt DNA- preamplifisering
med påfølgende genetisk diagnostikk. To stipendiater har allerede skaffet seg erfaring i disse
teknikkene ved Universitetet i Bonn. Et annet prosjekt studerer hvordan cellulære og
molekyære feil ved eggcellenes celledeling (meiose) fører til aneuploidier. Dette prosjektet
bruker avanserte cellebiologiske teknikker (fluorescent live cell imaging, cellemikroinjeksjon,
high throughput screening) og høyspesialiserte instrumenter som vil være nyttige ved PGD.
En postdoc og en PhD- stipendiat har skaffet seg erfaring i pollegemebiopsering som er
relevant ved PGD og vi har labutstyr til pollegeme- og embryobiopsering. Vedlikehold av
kompetanse vil sk'e ved at den delen av PGD som 'elder assistert befruktnin fore år ved

10.
Gi en beskrivelse
av miljøets
kompetanse, inkl.
hvilke typer
nøkkelpersonell
tjenesten er
avhengig av.

Gjør spesifikt
rede for hvordan
kompetansen er
tenkt vedlikehold
i årene framover.

Jf veiledningen
punkt 7.



11.
Nasjonale
funksjoner skal
opprette
referansegruppe
med
representanter
fra alle regionale
helseforetak, se
dokumentet
Mandat og
sammensetning
av referanse-
gruppene.

Er det spesielle
momenter som
må vektlegges
ved sammen-
setning av
gruppen?"

reproduksjonsmedisinsk seksjon.

Fostermedisin: Seksjonen ved OUS er landets største seksjon for fostermedisin og prenatal
diagnostikk (strukturelle avvik, kromosomsykdommer og monogenetiske sykdommer).
Seksjonen har lang erfaring i invasiv fosterdiagnostikk og utfører ca halvparten av alle
fostervannsprøver og 2/3 av alle morkakeprøver i iandet. For PGD er det spesielt viktig med
kunnskap og erfaring i rnorkakeprøver. Seksjonen har et aktivt forskningsmiljø med en
professor Il stilling (Ui0) og for tiden en postdoc- og en doktorgradsstipendiat. Seksjonen
utfører et større forskningsprogram angående psykiske reaksjoner relatert til fosteravvik.
Kunnskapen som genereres av forskningsprogrammet er også relevant i relasjon til PGD.

Transplantasjonsimmunologi:l de tilfeller der det er behov for PGD/HLA, vil det være
nødvendig med et nært samarbeid med det transplantasjonsmedisinske fagmiljøet ved OUS —
Rikshospitalet. Først og fremst vil dette samarbeidet knyttes mot
stamcelletransplantasjonsseksjonen ved Barnemedisinsk avdeling,Rikshospitalet, idet
vurderingen av indikasjonsstilling, valg og bruk av ulike donortyper (søskendonor/familiedonor
vs. ubeslektet donor, navlestrengsblod vs. benmarg) osv, er viktige og vanskelige
problemstillinger som må vurderes for hvert enkelt tilfelle. Det vil også være viktig å kunne ha
et nært samarbeid med Seksjon for transplantasjonsimmunologi ved Avd. for immunologi og
transfusjonsmedisin på Rikshospitalet for å kunne legge opp en riktig strategi for den
genetiske HLA-markøranalysen på embryobiopsiene samt for oppfølgende HLA-typing av
fostervsnns-/morkakeprøve og av det nyfødte barnet.

I en referansegruppe er det viktig å ha med jurist, etiker/filosof og lekrepresentant.

12.
Gjør rede for
behovet for og
tilgangen på
nødvendig
infrastruktur

Infrastrukturen vil først og fremst være knyttet til samarbeidet mellom klinisk
genetiker/genetisk veileder - reproduksjonsmedisiner (gynekolog med erfaring i assistert
befruktning) —IVF-laboratorium - genetisk laboratorium. På et senere tidspunkt vil spesialist i
fostermedisin være nødvendig.

Alle de relevante spesialiteter finnes på OUS. Dette er en svært stor fordel, idet det ikke bare
ligger godt til rette for et nært samarbeid mellom IVF-laboratoriet og genetikerne rundt de
enkelte PGD-behandlingene, men det vil være mulig å få utført en rask og sikker genetisk
analyse av embryobiopsiene uten nevneverdig forsinkelse og transport —noe som er viktig for
å kunne sette inn befruktede egg uten at de utsettes for unødig lang ex vivo dyrkningstid.
Klinisk genetiker og reproduksjonsmedisiner på OUS har arbeidet sam men i forbindelse med
utredning og oppstart av IVF/ICSI for PGD i mange år. Klinisk genetiker, fostermedisiner og
genetisk laboratorium har også et nært samarbeid i forbindelse med utredning og behandling
av påvist/mistenkt utviklingsanomali hos fostre.

Reproduksjonsmedisinsk seksjon har samarbeidet med utenlandske klinikker i forbindelse
med hormonstimuleringsfasen ved IVF/ICSI og i noen få tilfelle har språkkyndig sykepleier ved
seksjonen fulgt par til behandlingssted i utlandet.



13.
Redegjør for
hvordan
kompetanse-
senteroppgavene
er tenkt i varetatt,

Jf veiledningen
punkt 8.

Utredning, henvisning til PGD-nemnda og hormonstimulering til IVF/ICSI før PGD-behandling i
utlandet har nå foregått på flere steder i landet. Dette gir mulighet for at pasienter vurderes og
behandles ulikt før saken evt. havner på bordet til PGD-nemnda. Antall vurderte søknader fra
de enkelte RHF varierer, spesielt ligger antall søknader fra Helse Midt-Norge på omtrent det
halve av Helse Nord og Helse Sør-Øst. At hele virksomheten samles under ett, gir mulighet for
informasjonsspredning og kompetanseheving ved andre helseinstitusjoner slik at alle gis
mulighet til det samme tilbud. Fagutvikling vil bli styrket, ingen føler ansvar for dette nå siden
behandlingen foregår i utlandet. OUS har allerede pågående forskningsprosjekter som ligger
tett opp mot PGD og denne vil kunne forsterkes ved at hele virksomheten etableres innen et
helseforetak.

14.
Hvilke ressurser
øremerkes for
den nasjonale
behandlings-
tjenesten.

Gjør rede for
utfordringer
knyttet til
ressurstilgang.

Hvordan er
utfordringene
tenkt løst? VID

Jf. veiledningen
punkt 10.

Et nasjonalt PGD- senter må koordinere aktivitet mellom henvisende instanser og senteret,
mellom avdelinger internt i sykehuset og mellom samarbeidende avdelinger i utlandet og seg
selv. Til dette vil det være nødvendig med ressurser til genetisk veiledning, koordinering av
behandlingsforløpet når det er bestemt at PGD skal gjøres, sekretariatsfunksjon, assistert
befruktning og embryobiopsering, DNA- amplifikasjon, genetisk diagnostikk og ved PGD/HLA
til HLA- typing. OUS har sterke fagmiljøer innen alle de aktuelle fagområdene (kfr p. 10).

Ressursbehovet vil være ulikt i ulike faser av oppbyggingen av en nasjonal
behandlingsfunksjon. I første fase med sentralisering av utredning og oppfølging, men med
gjennomføring av PGD i utlandet vil ressursbehovet være en overlege i medisinsk genetikk til
genetisk veiledning og en pasientkoordinator. Siden laboratoriefunksjonen skal bygges opp
parallellt, vil det relativt snart bli behov for en overlege til utredning og assistert befruktning, en
biolog/forsker til embryobiopsi og DNA- amplifikasjon, samt 3 ingeniører til
morkakeprøvediagnostikk og genetisk diagnostikk. (Selv om det er få par dette gjelder så er
den genetiske diagnostikken ressurskrevende da man må spesialdesigne alle prøveoppsett og
gjøre forutgående genetiske analyser av foreldre).

Utfordringer knyttet til ressurstilgang vil være dels av økonomisk karakter og dels knyttet til å
skaffe faglig kompetent personell. Når det gjelder personell har OUS som nevnt allerede
betydelig kompetanse. Videre kompetanseoppbygging må skje ved hospitering ved etablerte
PGD- sentra, da spesielt de/den som i fremtiden forventes å bli samarbeidspartner. Når det
gjelder det økonomiske så finansieres virksomheten til dels gjennom utenlandsbehandling.
Det vil derfor dreie seg om bruke disse midlene til behandling hjemme.

Konkret ressursbehov må utredes nærmere.

Foreløpig anslag tilsier behov for 2 overlegestillinger, 1 adm og 4 teknisk. Behovet kan bli noe
lavere etter at tilbudet er etablert. Fordeling av stillinger mellom reproduksjon og genetikk vil
avhenge av oppgavefordeling internt.

Dersom det skjer endringer i PGD nemndas virksomhet, vil det kunne medføre behov for at
ressurser flytter med arbeidsoppgaver.



 
Er det andre
momenter som
bør trekkes fram,
som det ikke er
spurt om ellers i
skjemaet?



Oppgi inntil 10
vitenskapelige
publikasjoner de
siste 5 år som
har utgått fra
personer i det
fagmiljøet som
søker, og som er
relevante i
forhold til den
tjeneste som
søkes.

Listen skal
inkludere
publikasjonens
PubMed-
nummer.

I dag har myndighetene liten oversikt over den delen av PGD-behandlingene som foregår i
utlandet, og liten mulighet til å vurdere kvaliteten på de ulike PGD-institusjonene basert på den
behandlingen norske par har gjennomgått. Slik informasjon er svært viktig for å sikre kvaliteten
i tilbudet og unngå feilbehandling. Manglende oppfølging av parene etter vedtak er også et
problem. Det foreligger ingen sentral oversikt over hvordan det går med parene (før, under og
etter behandlingen, om de i det hele tatt kommer så langt som til behandling) eller hvordan det
går med barna som blir født etter behandlingen. Vi anser det derfor som svært viktig at et
nasjonalt PGD-senter kan bygge opp en god database hvor alle relevante opplysninger, data
fra alle behandlingsforsøkene, etterkontroller osv, kan samles ett sted. Siden alle parene vil
behandles ved det nasjonale PGD-senteret (eller i det minste vil være kjent ved senteret), er
det naturlig at PGD-senteret tar oppgaven med å lage og drifte denne databasen.

Både i praksis i Nemnda og politisk ses en oppmykning og stadig flere får innvilget slik
behandling. På litt sikt vil det være rart om Norge skulle sende en etter hvert stor gruppe til
utlandet. Gitt at det tar tid å etablere og få god kompetanse så er det en fordel å være proaktiv
mht å begynne etableringen av et slikt tilbud i Norge.
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Videre prosess —forankring
Søknaden skal sendes fra HFet til RHFet for videre behandling. Søknaden skal være underskrevet, og

kan sendes via vanlig post og/eller sendes elektronisk som skannet dokument.

Søknaden skal samtidig sendes via e-post til RHFenes prosjektsekretariatet for nasjonale tjenester for
forberedelse til videre saksbehandling (nedsette arbeidsgrupper, planlegge tidsramme m.v.). Videre

saksbehandling iverksettes ved RHF-godkjenning av søknaden.

Prosjektsekretariatets e-postadresse: Nasbnalefenester ihelse.net

Bakgrunnsdokumentene gir et godt utgangspunkt for korrekt utfylling av søknadsskjemaet, noe som
igjen vil sørge for at saksbehandlingen ikke forsinkes.

Grunnslagsdokumenter
Rundskriv1-19/2003
Helse- og omsorgsdepartementets oppdrag til de regionale helseforetakene

Kriterier for etablering, vurdering, endring og awikling av nasjonale tjenester
Resultatmål —hva vil nasjonale tjenester bli målt på?
Mandat og sammensetning av referansegruppene

Søknaden lagres som Worddokument med egnet navn på egen PC.
Bruk et mest mulig dekkende og beskrivende navn på den helsehjelp man ønsker å etablere nasjonal

behandlingstjeneste for.
Søknader om flerregionale funksjoner skal sendes fra hvert av de involverte RHFene. Det forutsettes at

søknadene samordnes i forhold til beskrivelse av hvordan behandlingstjenesten er tenkt organisering.
LV Gi en vurdering av totalt omfang knyttet til primærdiagnostikk, primærbehandling, komplikasjonsoppfølging
og langsiktig oppfølging.

Eksempelvis i forhold til type spesialiteter som bør være representert, behov for brukerrepresentasjon o.a.
Antall og type stilling pr avdeling/enhet som er eller vil bli involvert i tjenesten. Driftsmidler.

vii Dette kan for eksempel være utfordringer knyttet til DRG/ISF-finansiering av pasientgruppen(e), eller forhold
knyttet til å ivareta kompetansesenteroppgavene som ligger inne som del av det å påta seg en nasjonal
behandlingstjeneste.
VIII Det må komme klart fram om det ligger ressursmessige forutsetninger fra HFet for å påta seg oppgaven. Dette
er ett av punktene som RHFet må ta konkret stilling til før (eventuell) videresending av søknaden for videre
behandling.


