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Avdeling for medisinsk genetikk 

Persontilpasset medisin skjer i norske sykehus i dag 

Gleevec ved leukemi 

 

Herceptin og Tamoxifen ved 
brystkreft 

 

Spesialkost ved Føllings 
sykdom 

 

EGFR inhibitorer ved 
lungekreft 



Sykdom Behandling NNT 

Hjerteinfarkt (ikke kjent hjertesykdom) Statiner 60 

Depresjon hos gamle Antidepressiva 4 

Slagforebygging ved carotisstenose Karkirurgi 15 

Mellomørebetennelse Antibiotika 7 

Det meste av vår behandling er ikke persontilpasset nok 

Cochrane databasen 

Målet må være at NNT = 1 for den behandling vi gir 

NNT = numbers needed to treat 
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Hva hindrer oss i å persontilpasse mer av behandlingen? 

Vi mangler 
Nok data om pasientene 

Kunnskap 

Medisiner 

Høyt BT? 

Nei 

Ja 

Nei 

Ja 

Nyresvikt? 

Nei 

Ja 
Nei 

Ja 

Hjerteinfarkt 
eller slag? 

Behandling 2 

Behandling 3 

Behandling 4 

Behandling 1 



Genomsekvensering som katalysator for 
persontilpasset medisin 



Genomet - oppskriftsboken 

• 3 milliarder tegn (basepar) 

• 4 bokstavers alfabet C G A T 

 

 

 

• 23 kapitler = kromosomer 
Brukt i medisinske undersøkelser 

siden 1960 tallet 

 

• 20.000 oppskrifter = gener 

 

 

• DNA sekvensering 
Undersøkelsesmetode som gjør informasjonen i DNA molekylene 

våre om til noe som kan leses på en PC skjerm. 

Utviklet i 1977 
 

 



DNA sekvensering – mer og mer og 

billigere og billigere 

Ett humant genom 

15 år  1 time 



Advances that will transform life, business 

and the global economy 

Trond Riiber Knudsen 

Disruptive technologies 
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Et funn med mening….. 



Ikke alt er medisinsk relevant… 



….og ikke alt som innebærer DNA testing er 
det fornuftig å benytte seg av 

Mange useriøse aktører, 

og flere må vi regne med  

at det blir 



DNA sekvensering i helsevesenet – 
noen bruksområder 

• Raskere diagnostikk, mindre risikabel diagnostikk 

 

• Enklere pasientforløp 

– F. eks. barn med forsinket utvikling 

 

• Mer effektiv behandling – færre bivirkninger 

– Farmakogenetikk 

– Kreft 

 

• Forebyggende behandling – screening 

– Nyfødtscreeningen 

– Arvelige hjertesykdommer, arvelig brystkreft 

 

 



Fremtidsscenario 

• ”Alle” vil få utført mange gentester i.l.a. livet 

  

• DNA er ”statisk” - tester trenger ikke gjentas 

  

• Billigere å sekvensere ”alt” på en gang 

 

• Gjenbruk av data – langtidslagring 

  

• Elektiv ”massesekvensering”(?) 

 



Klinisk skjønn har sine begrensninger 

Familien fulgt av erfaren lege i mer enn 15 år 

 

Symptomene passet ikke med noen kjent sykdom 

 

Ny sekvenseringsteknologi gav svaret 



Mange varianter vil bli funnet 

Hvilke varianter gir sykdom? 

 

Sekvensering er lett –  

tolkning vanskelig 

 

Behov for bioinformatisk og  

biostatistisk kompetanse 

Dep of Medical Genetics 



Hjernen blir for liten 

IKT beslutningsstøtteverktøy vil bli en helt nødvendig del av  
helsevesenet 
 
 
Bruk av genomikk i helsevesenet kan bli den viktigste driver for  
utvikling av morgendagens elektoniske journalsystem 
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Overskuddsinformasjon 

Hvordan håndtere «overskuddsinformasjon»? 

– På individplan – «utilsiktete funn» 
Ingen ny utfordring for helsevesenet, men hvis ikke håndtert godt kan 

problemet øke dramatisk i omfang – f.eks. via private kommersielle 
aktører 

 

 

 

– På systemplan 

Hvordan sikre at innføring av teknologien ikke fører til eskalerende og 
ukontrollert bruk av helsevesenets ressurser? 



Å bringe noe fra forskning til klinisk medisin er 

utfordrende og lett å undervurdere 

”The process for establishing 
appropriate policies for implementation 
of new scientific findings can be 
frustratingly slow. The median time lag 
between the earliest publication of a 
medical discovery and its 
implementation was 24 years” 

Francis Collins, NIH director 



Hva bør Norge gjøre? 

R & D 

Healthcare 

Øke sekvenseringskapasiteten 

• Kompetanseoppbygging  

• NB Bioinformatikk 

IT infrastruktur 

• Sikker lagring av store datamengder 

• EPJ 

Personvern 

Utrede juridiske aspekter 

Etterutdanning av helsepersonell 

Folkeopplysning 
 

Nasjonal utredning om persontilpasset 
medisin 

healthcare R&D 


