
Genomisk medicin- nyt paradigme i 
sundhedsvæsenet 

 

 

• Nye etiske, juridiske og 

   samfundsmæssige udfordringer i 
hel-genom-analyse-æraen 

 

 

 



Gregor Mendel, grundlægger af 
genetik som videnskab 



W. Johannsen, fader til begreberne gen, genotype 

og fænotype 



Logo for 2. Internationale 
Eugeniske konference 1921 





Genetisk rådgivning- fokusflytning 
gennem tiden 

• Ca 1930: meget influeret af eugenisk bevægelse 
(arvehygiejne, at forhindre videreførelse af syge 
gener) 

• Ca 1970: informationsproces om genetisk risiko, non-
direktiv, neutral, værdifri. Selvbestemmelse! 

• Ca 2000: Proces, der skal hjælpe personer med at 
forstå og håndtere de medicinske, psykologiske og 
familiære implikationer af det genetiske bidrag til 
sygdom (NSGC 2006)   



 
 
 
 

Det humane genomprojekt 
1990-2003 

 
ELSI: Ethical, legal, social issues er 

en integreret del af 
genomprojektet 



Next generation sequencing,NGS =nye 
ultrahurtige sekventeringsmetoder  fra 

2005 
 

• WGS = whole genome sekventering 

• WES = whole exome sekventering 

 

• Exomet: de proteinkodende dele af generne. 
Udgør ca 1% af hele genomet. Det er her 
hovedparten af sygdomsfremkaldende 
mutationer forventes at findes. 

 

 

 

 

 



WES/WGS er forskellig fra tidligere 
genetiske analyser 

• Hele arvemassen, dvs alle 20-25.000 gener  afsøges på 
eengang 

• Der søges primært efter genmutationer som årsag til aktuelle 
sygdom  

• Men: Man kan forvente et antal usikre fund (variants of 
unknown significance, VUS) samt  uventede/tilfældige fund  
(incidental findings) hos mange patienter  

• Disse sekvensvarianter/mutationer kan have klinisk 
betydning, for patient eller familien   



Uventede fund ikke noget nyt! 

• False paternity! 

• Kønskromosomafvigelse! 

•  Genvariant med usikker betydning! 



Nye etiske spørgsmål 

• Informeret samtykke- hvor ”informeret” kan 
patienten blive om mulige resultater og evt 
fremtidig brug af data?  

• Tilbagemelding om resultater, inclusive 
tilfældighedsfund. Hvornår, hvordan og hvilke 
resultater? 

• Privatlivets fred, fortrolighed, opbevaring af 
data, biobanker 



Uventede/tilfældige fund ved WES/WGS 

• Sygdomsfremkaldende mutationer i højrisiko gener 
for sent debuterende sygdomme, fx arvelig 
tarmkræft, arvelig brystkræft 

• Anlægsbærer tilstand for recessive sygdomme, fx 
cystisk fibrose, hæmofili 

• Genetiske risikofaktorer for komplekse sygdomme og 
livsstilssygdomme, fx diabetes, autisme, skizofreni 

• Varianter af ukendt betydning 

 

 





Samtykkeformular fra Dept Human Genetics, 
UMC, Radhoud, Nijmegen 

• Uddrag…… 
• …I understand that there is a small chance that co-incidental 

findings not related to the specific condition in question may 
be identified 

• …Co-incidental findings will be assessed by an independent 
expert committee. The committee… may inform me of these 
co-incidental findings… This will occur only if the co-incidental 
finding could have a significant impact on my health /the 
health of my child 



Kennedy Centrets strategi for genom-
forskningsresultater 

• Informeret samtykke: Mulighed for at frabede sig viden: 
respekteres i videst muligt omfang, se dog nedenfor 

• Vurdering af funds kliniske relevans: vurderes af 
ekspertkomite med 2 speciallæger i klinisk genetik, 1 
speciallæge i den pågældende sygdom samt molekylærbiolog 

• Såfremt klinisk relevant: tilbud om Genetisk rådgivning på KC 
rådgivningsklinik 

• Hvis patienten har frabedt sig viden: Såfremt der er fund der 
indikerer livstruende sygdomme som kan forebygges eller 
behandles, er lægen moralsk forpligtet til at informere 

• En forsøgsdeltager kan dog når som  helst trække sig ud 

 



Fund af  genetisk 
ændring 

Kendt klinisk 
betydning 

Ukendt klinisk 
betydning 

Ekspertpanel vurderer 
fundets  relevans for 
personen og  dennes 

familie 

Klinisk relevant? 

Rapporteres 
 ikke 

Har personen frabedt 
sig information? 

Genetisk rådgivning 
Er der særlige forhold 
der ifølge lægeloven 

forpligter den 
forsøgsansvarlige til at 
informere om fundet? 

Genetisk rådgivning 
Rapporteres  

ikke 

Ny  viden afdækker 
fundets kliniske 

betydning 

Ja 

Ja 

Ja Nej 

Nej 

Nej 

Rapporteres 
 ikke 



American College of Medical Genetics  (ACMG) 
anbefalinger 2013 vedrørende klinisk 

exomsekventering 

• Tilfældighedfund (incidental findings) i 56 definerede 
høj-risiko gener skal rapporteres tilbage til rekvir. 
Læge 

• Patienten kan ikke frabede sig at laboratoriet 
rapporterer 

• Lægen skal informere om dette før test, og diskutere 
evt fund med patienten efter test 

• Også fund hos børn skal rapporteres 

  



Hvor mange tilfældighedsfund kan 
forventes? 

• Det afhænger af hvordan man definerer  
sygdomsassocieret  sekvensvariant, herunder  
”sygdom” 

• Hvis kun kendte mutationer ved alvorlige 
sygdomme, som  kan forhindres eller 
forebygges: højst få procent af patienter 

• Hvis alle sekvensvarianter inkluderes, også for 
anlægsbærertilstand: set alle 
personer/patienter                             

 



Kennedy centrets forskningsområder 

• Hovedområder:  

• Neurobiologiske udviklingsforstyrrelser, 
intelligenshandicap: nye gener, genfunktion 

• Synshandicap: klinik og molekylærbiologi 

• Specielle delområder: 
• Epigenetik-nye genetiske mekanismer 

• Kobberstofskiftet, (Menkes sygdom) 

• PKU (phenylketonuri) og beslægtede tilstande 
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Fremtiden? Det er minsandten svært at spå… 
(Albert Robida 1902: Sortie de l’opera en l’an 2000-2 

 
 
 


