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Dette seminaret har fått navnet ”post HUGO-
æraen.” Tittelen kan virke litt kryptisk – hva betyr det 
egentlig? I sommer-nummeret av Bioteknologinemn-
das tidsskrift Genialt, har tidligere sekretariatsleder 
Ruth Kleppe Aakvaag stilt spørsmålet: ”hvem skal 
tjene på våre gener?” Dette er den ene siden av 
saken. Den andre er de enorme mulighetene som 
ligger i videre utforskning av genenes funksjon, og 
i utvikling av nye gentester og behandlingsmetoder 
for sykdom. 

Det var i 1990 at man startet det enorme arbeidet 
med å kartlegge hele det menneskelige arvestoffet. 
Når vi vet at det dreier seg som å kartlegge rek-
kefølgen av tre milliarder bryggesteiner eller basepar, 
som danner menneskets arvestoff, så skjønner man 
at mange var skeptiske. Noen fikk assosiasjoner 
med beretningen om byggingen av Babels tårn, som 
skulle rekke helt inn i himmelen. I TV-programmer 
ble prosjektet presentert som et forsøk på å åpne 
livets bok. Boken som inneholder alle hemmeligheter 
om mennesket. 

Det Humane Genom Prosjektet var planlagt å 
være ferdig i 2006 og alle forskere som samarbeidet 
om prosjektet skulle i løpet av 24 timer legge den nye 
informasjonen inn i en database som var tilgjengelig 
for alle forskere over hele verden. 

Siden 1990 har teknologien gjort store fremskritt 
og en har nå store automatiske sekvensatorer, som 
leser gensekvenser med hurtigtogsfart. Dette har ført 
til at en regner med å bli ferdig med kartleggingen 
av menneskets arvestoff i løpet av 2001. I 1998 kom 
en nye aktør på banen, nemlig det private firma 
Celera Genomics Cooperation, i Maryland. Nylig 
hevdet Celera at de nå hadde fullført kartleggingen 
av hele det menneskelig arvestoff. Celera har det 
største sekvenseringanlegget i verden og en enorm 
datamaskinkapasitet til å systematisere funnene. 
Problemet med Celera er at de er et kommersielt 
firma som naturlig nok ønsker å tjene penger på det 
de gjør.  De vil patentere lange gensekvenser som 
de ennå ikke kjenner funksjonen til, men som de har 
tro på kan gi økonomisk gevinst i etterkant. Store 

fortjenester på nye medisiner og diagnostiske tester 
lokker selvfølgelig i bakgrunnen. Mange mener 
i likhet med president Clinton og statsminister 
Blair at åpen tilgang er nøkkelen til den medisinske 
fremgangen. Samtidig er det helt nødvendig at 
private firmaer deltar i utviklingen av nye medisinske 
produkter og behandlingsmetoder. Det er vanskelig å 
forstå at en kan ta patent på beskrivelse av arvestoff, 
som er skapt eller utviklet gjennom millioner av år. 
De fleste vil si at det dreier seg om oppdagelser i 
likhet med at for eksempel sydpolen ble oppdaget. 
Roald Amundsen oppfant som kjent ikke sydpolen. 

Da Bioteknologinemnda diskuterte patentdirekti-
vet ble det nettopp fokusert på dette menneskelige 
overmot, eller hybris, som ligger i den tanken at 
gener som er skapt eller utviklet gjennom millioner 
av år skulle kunne oppfinnes og gjøres til gjenstand 
for patentbeskyttelse. De følelsmessige reaksjonene 
har vært sterke og uttrykk som ”patent på liv” er 
ofte blitt benyttet i debatten. Mange fremtredende 
forskere frykter også at patentering av gensekvenser 
kan låse fast den bioteknologiske forskningen og 
føre til en monopolisering som i verste fall vil 
kunne forsinke utviklingen av nye diagnostiske og 
behandlingsmessige hjelpemidler. 

Da patentdirektivet ble diskutert i Bioteknologi-
nemnda, stemte flertallet mot at Norge skulle tiltre 
EU-direktivet om patentbeskyttelse av genteknolo-
giske oppfinnelser. Et mindretall hevdet at direktivet 
er nødvendig for at noen skal være villig til å satse 
på bioteknologisk industri. Dersom ikke firmaer som 
investerer enorme summer i kartleggingen av genene 
er sikret en inntjening vil det også slå negativt ut i 
forhold til medisinske og biologiske fremskritt. 

Bioteknologinemnda har tenkt at disse vanskelige 
problemstillingen må diskuteres i all offentlighet og 
så bredt som overhode mulig fordi de angår oss alle. 
Vi har i dag samlet mye av den fremste ekspertisen 
både internasjonalt og nasjonalt som innledere til 
dette seminaret. Mot slutten blir det en paneldebatt 
med foredragsholdere og det er viktig at dere i salen 
stiller spørsmål og kommer med synspunkter. 

Innledning og oversikt over området

Torleiv Ole Rognum
Professor i rettsmedisin ved Rikshospitalet
Bioteknologinemndsleder (april-98 til mai-00)
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The last decade has seen many great successes 
of linkage analysis and positional cloning, now 
scaled up in the Human Genome Project. Paradigm 
changes in medical genetics have brought major 
progress in unraveling the etiology of most of the 
major genetic diseases (e.g. Duchenne, cystic fibrosis, 
Huntington disease, myotonic dystrophy, X-linked 
mental retardation) and hereditary cancer syndromes 
(e.g. retinoblastoma, neurofibromatosis, colon, 
skin and breast cancer). The genome project has 
enormously stimulated the development of advanced 
technology to characterize DNA and study genes. 
Consequently a spectacular rise has occurred in the 
identification of causes of genetic disease. Nearly all 
important, frequent diseases (about 100-150), and a 
large number of rarer diseases have been traced back 
to their causally defective gene. In most cases (in total 
for ca. 600-700 genes) also the underlying mutations 
have been identified. The first, highly valuable 
spin-off has been the development of specific and 
reliable diagnostics, thus relieving insecurity and 
long and burdening diagnostic odysseys. A welcome 
development first and foremost for patients and their 
relatives, but also for their medical caretakers. 

While often reviled as boring routine by the clas-
sical cell- and molecular biologist favoring detailed 
functional study, in reality the tale of the isolation 
of major disease genes has been one of original 
strategies and resourceful tinkering, of large-scale 
collaboration and competition, rewarded by the 
finding of entirely novel disease mechanisms and 
inheritance modes. The study of human genetic 
disease and animal model systems has highlighted 
the existence of several novel genetic mechanisms, 
the impact of which could never have been conceived 
otherwise, like genetic imprinting, germline mosai-
cism, trinucleotide repeat expansion and anticipation. 
In turn, the study of these processes has greatly 
deepened our fundamental insights in genetics. 
These worldwide advances have yielded a better 
understanding of the chain of events connecting 
the molecular defects in genes, via the functional 
disturbances in cells and organs, to the clinical 
effects on the organism as a whole. This so-called 
’Genotype-Phenotype correlation’ is of paramount 
importance, not only in optimal patient and family 
counseling, but also to define proper groups for the 
evaluation of strategies for therapy and prevention, 
especially when more experimental, pharmacological 

and gene therapies will come 
within reach. Unfortunately, many 
of the processes determining the 
genotype-phenotype correlation 
are still elusive, as they depend 
on more complex interactions 
between multiple genes, different 
variant alleles of these genes and, 
last but not least, between genes, 
gene variants and the environ-
ment. 

Functional genomics
The combination of genomic 

information with large-scale 
miniaturization and automation, 
will bring great advances in 
insights. Even today, the increa-
sing power of bioinformatics 
(databases, image processing and 
Internet use), nanotechnology 
(the DNA-chip) and automation 
(laboratory robotics) is putting us on the eve of 
a quantum leap in understanding of functional 
networks in living organisms, via an unprecedented 
scaling-up of information gathering, processing and 
interpretation.. The systematic description of the data 
in genome projects of man and other organisms, 
is just the first essential step on a long way. The 
descriptive stages of the genome project are currently 
being complemented by high-throughput techno-
logy to discover the functions and interactions of 
the newly found genes. The combined results of 
cross-comparison of the data between different 
genes of one organism and between the genes and 
genomes of different organisms, the development 
of targeted animal models for human disease and 
the large-scale parallel analysis of gene-expression 
profiles of tissues in normal versus diseased state and 
during growth and development, will fundamentally 
improve our capacities at complex pattern recogni-
tion. In scientific research, this is the ever-recurrent 
basis for new, verifiable hypotheses. Predictably 
therefore, the quest for the biological functions 
and interactions of our genes and the subsequent 
development of medical interventions, be it via 
gene therapy, or probably more often through 
pharmacological routes, uncovered by our impro-
ved understanding, will undergo an unparalleled 

GENOMICS AND SOCIETY

Prof.dr. G.J.B. van Ommen
Department of Human Genetics, Leiden University Medical Center    
Senior Vice-President of HUGO - Human Genome Organization
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blossoming time. This will apply equally to ’classical’ 
genetic diseases and to common, multifactorial 
disorders like cardiovascular disease, cancer, hyper-
tension, rheumatic arthritis, migraine, Parkinson 
and Alzheimer and even to infectious diseases and 

injury hazards. 

Pharmacogenomics
The aim of the human genome diversity (HGD) 

project, a population-based offspring of the genome 
project, is the elucidation of the individual variation 
of genes. Recently, a section of this variation has 
attracted major attention of the biotech/pharma 
industry. The study of genetic factors governing drug 
response, a field dubbed ’pharmacogenomics’, is 
widely expected to hold tremendous promise for 
better targeted pharmacological treatment. Currently 
ill-understood differences in efficacy and side-effects 
of medicine between different persons are most 
likely based on genetic differences in drug uptake 
and metabolism. It is easy to see how the elucidation 
of these differences could unlock major possibilities 
for more effective, individually-tailored medical 
treatments. This promises to greatly reduce health 
care cost due to ineffective or even disadvantageous 
drug treatments. 

HUGO
Early in the genome research era, scientists 

worldwide recognized that a free international com-
petition, while healthy as a mechanism to stimulate 
rapid progress, could potentially cause important 
wasting of abilities and resources. In contrast, a 
basic level of coordination and international col-
laboration, when properly monitored, was envisaged 
to greatly increase efficiency and assist in generating 
resources and defining problem areas requiring 
special attention. To stimulate this coordination, 
the Human Genome Organization (HUGO) was 
conceived in 1988 and founded in 1989. In line with 
the state of research, the major emphasis of HUGO 
has initially been on guiding the mapping, which 
previously had proceeded under an even looser, 
self-imposed scientific regime, the Human Gene 
Mapping (HGM) workshops, organized biannually 
by the gene mapping community. HUGO monitors 
and assists the genome mapping process on one 
hand by organizing annual Human Genome Map-
ping Meetings, and on the other hand by a program 
of smaller meetings and workshops on specific 
topics, including, for example, the program of 
single-chromosome workshops of the past five years, 
supported by the European Community and NIH 
and DOE in America. 

Mapping, sequencing or both?
Until recently, the emphasis of genome mapping 

has been on the detailed mapping of genes on 
a chromosome-by-chromosome basis. However, 
with the current methodological advances, novel 
whole-genome mapping methods have been estab-
lished both for genomic DNA and genes. By these 
methods, currently about 30.000 human expressed 
genes have been ordered on refined subchromosomal 
maps, based on the location of short sequences 
of tissue-specific cDNAs (ESTs). The coordination 
of this mapping stage, in cDNA/EST mapping 
meetings, initiated by the Wellcome Trust in 1994, 
was subsequently organized by HUGO, with funding 
from many government and industry parties. For 
the current stage of whole genome sequencing, 
the debate is still ongoing on whether refined 
regional or chromosome-by-chromosome maps 
are still required to generate reliably-mapped raw 
material ’sequence-ready contigs’), or alternatively, 
if sequence-based techniques have become cheap 
and non-redundant enough to abolish the need for 
scrupulous mapping altogether. The demise and 
subsequent resurrection of the genome database 
GDB, established in 1989 and until now the world’s 
mapping database par excellence, may precipitate 
at short term a decision in favor of sequence-based 
data acquisition and storage. However, the reactions 
in the gene mapping and clinical fields following 
GDB’s problems underscore that the existence of 
a well-curated, comprehensive mapping database, 
providing not only gene maps but also a resource 
of unique, internationally agreed, freely accessible 
mapping and application data for genetic and 
physical markers, is an indispensable condition 
for the fruitful translation of genome knowledge 
into practical applications. This is both true for 
the mapping of major common diseases and for 
direct clinical applications in (differential) diagnosis. 
Indeed, to secure optimal societal value from the 
advances in the genome project - one of the prime 
rationales for the entire endeavor -, funding agencies 
worldwide should seriously consider investing, 
jointly if necessary, into a ”meaner and leaner” 
successor of GDB. 

Intellectual Property
In the wake of the rapid advances in discovering 

new genes, a fierce debate has emerged on 
public-versus-private aspects of our genome heritage. 
Especially in the field of the analysis of human 
cDNA/gene sequences and their comparison with 
other species to unravel function, major issues are 
still unresolved on how to strike the balance between, 
on one hand, maximal scientific progress and public 
benefit - typically served by immediate public 
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access of newly generated data - and proper patent 
protection of intellectual property of inventions on 
the other hand, required to safeguard the staggering 
investments to develop therapies. The existence 
of an independent international organization like 
HUGO, which does not report directly to specific 
governments, industries or funding bodies, is an 
important asset to an unbiased international discus-
sion. In 1992, 1996 and 1997, HUGO has generated 
policy papers on public access, patenting and related 
intellectual property issues and it is in the final stages 
of a new statement including SNPs and the effect of 
the European Directive on patenting biologicals.  

Genetic services and education
On the side of caution, major points have yet to 

be addressed to convert the new opportunities of 
genetic services into beneficial healthcare: First, 
the provision of requested information, which may 
be very burdensome to the applicant, needs to 
be properly embedded in expert clinical-genetic 
healthcare and preceded as well as guided by 
well-designed, understandable information. This 
requires additional research into the impact of genetic 
information and expansion of the professional field, 
to deal with increased possibilities and demand. 
The future implementation of screening programs 
for major genetic diseases, to widen the access of 
the public to voluntary preventive and therapeutic 
options, including life-style choices, increases the 
need to politically address the level of professional 
care provision. Furthermore, also the public needs 
to be better educated into the value, impact and 
limitations of genetics, especially adolescents as 
consumers of these services in the immediate 
future. 

Global ethics
An entirely different, but equally important 

question is whether out society is ready to assimilate 
these profound changes. One should not overestimate 
the adaptive capacity of societies. Not even regionally, 
let alone worldwide. Nationally, and more in general 
in Western societies, the threat looms of privacy 
infringements, unequal access to health care and 
selective in- or exclusion from insurances or labor. 
Clearly, it would defeat the purpose of genetics 
research, when exactly those who should benefit 
most from the developments are put in jeopardy by 
them. The threat of social inequity also exists on a 
global scale: There is a great diversity in cultures, 
social priorities and economic strength between 
Europe, Asia and America. Even greater health and 
wealth differences exist between the North and 
the South. Thus, the establishment of ethically and 
morally acceptable standards has to be approached 
with great caution, involving many more parties 
than only the western scientists, industry and policy 

makers. This is yet another field where an indepen-
dent, worldwide organization of knowledgeable 
professionals of genomics and genetics background 
has an invaluable contribution, next to regional 
genetics societies like the American, European and 
Australasian Societies for Human Genetics and other 
world agencies like UNESCO. In 1996, the HUGO 
Ethics committee has published a ’Statement on the 
Principled Conduct of Genetics Research’, which has 
been widely acclaimed. This is the basis of further 
refinements applicable to specific situations. The first 
specific issue has been addressed in the statement 
”DNA Samples: Control and Access”, which has 
been published in march 1998, at HUGO’s HGM98 
Meeting in Turin. This statement seeks to carefully 
balance privacy issues versus the value of coded 
maintenance of sample identity, with a view on future 
validation of epidemiological and specific studies. 
In march 1999, at tye Brisbane HUGO Meeting 
HGM99 the HUGO Ethics Statement on Cloning was 
issued, placing this contentious issue in the current 
framework of human genetics. These statements are 
typically prepared by the HUGO Ethics committee 
after thoroughly reviewing 60-80 statements and 
documents from national and international bodies, 
private and governmental, and are intended to assist 
national and supranational policy determination and 
standardization of ethical review. 

Economics and funding
As witnessed by the ongoing fierce debate on 

public versus private issues, commercial development 
in different western regions and increased attention 
for less privileged populations, an international 
dialogue is in order on how to reap the profits of our 
insights on a balanced, worldwide scale and how to 
prevent just another increase of the technological 
gap. Indeed, most European nations could easily end 
up on the ’wrong’ side of this gap. The increasing 
hi-tech nature of advanced biomedical research and 
the recent enormous funding increase in biomedical 
research in the US and Japan, combined with the 
comparatively limited investments in fundamental 
biomedical research in Europe, are about to put 
a heavy mortgage on the role which Europe may 
still play in areas of decisive impact on health care 
and economy in the 21st century. In order to reap 
major benefits for human health care in diagnostic, 
therapeutic and preventive medicine and to realize 
the vast array of business opportunities, a more 
active stimulation of genome research should be 
considered a priority task by national ministries of 
health, education and economy, supranational bodies 
such as the European Union and funding agencies 
in healthcare such as the Wellcome Trust, where 
possible assisted by the biotech and pharmaceutical 
industrial field. 
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Bioteknologiens utfordringer og muligheter – for helsevern og 
innovasjon

Werner Christie  
Spesialrådgiver for Norges eksportråd i San Francisco

Takk for muligheten til å delta i den store samtalen 
om dette. Først litt om bakgrunnen for at jeg havnet 
i San Francisco. Jeg har alltid interessert meg for 
helsevesenets utvikling, naturlig nok, etter en lang 
karriere i bransjen. Da kan spør en seg hvordan 
en kan styre helsevesenet? Jeg tror egentlig ikke at 
en kan styre helsevesenet.  Derimot kan det ledes. 
Helsevesenet er en kunnskapsbedrift og resultatene 
skapes av mennesker med spisskompetanse, faglige 
verdier og medmenneskelig empati som jobber i 
frontlinjen med pasientene og ikke i de administrative 
funksjoner i bakre linjer. . Den som vil forstå og forsøk 
på å lede helsevesenet må kjenne de drivkreftene 
som styrer utviklingen, og ved siden av den men-
neskelige kompetanse er det viktigste kunnskaps- 
og teknologiutviklingen. Derfor følte jeg er sterkt 
behov for å se et arnested for slik nyskapning på 
nært hold. Vi er midt i en vitenskapelig revolusjon, 
og bioteknologien er et av de mest spennende 
elementene. Aldri tidligere har verden hatt så mange 
vitenskapsmenn og kvinner i intens søken etter 
ny kunnskap samtidig Det er viktig at alle forstår 
betydningen av dette, ikke bare ekspertene. Derfor 
er dette møtet velkomment og det er inspirerende 
å få delta. 

Teknologi har historisk sett gått ut på å manipu-
lere med naturen. Vi fikk jordbruk og medisiner. 
Bioteknologien skaper en helt ny situasjon for nå 
manipulerer vi mer på en grunnleggende måte med 
vår egen natur. I prinsippet kan vi forandre vår 
art, for ikke å si vår egenart. Det er et stort ansvar 
og det ansvaret er vårt. Jeg sa i Stortinget da vi la 
frem bioteknologimeldingen i 1994 at vi har spist 
av kunnskapens tre. Syndefallet er skjedd, og vi må 
ta stilling til hvordan vi skal håndtere denne nye 
teknologien, enten vi liker det eller ei. Slik sett er vi 
ute av paradiset. Vi må forske for å kunne forstå, og 
forstå for å kunne velge,. Vi i Norge vil ikke bli hørt 
eller forstått hvis vi går inn i dette nye feltet med en 
avvisende holdning som er kunnskapssløs. Men hvis 
vi  møter feltet med en konstruktiv, men sunn skepsis 
som er basert på god kunnskap om hva dette dreier 
seg om, så vil vi bli hørt dersom vi mener teknologien 
går i en uønsket retning. Norge har stor integritet på 
den internasjonale arena og vårt syn har en tendens 
til å bli lagt vesentlig mer vekt på enn vårt beskjedne 
folketall skulle tilsi. Denne tillit må vi også utnytte – 
og vise oss verdig - på dette området. 

Befolkningen i Norge må være med å ta stilling. 

Vi må være med å ta valgene og gå inn i diskusjonen 
uten å avvise hele feltet ut fra ubehaget i noen av 
problemstillingene, slik det har vært en tendens til. 
Norge blir av mange som observerer oss utenfra, 
sammen med en del andre Europeiske land oppfattet 
som generelt avvisende uten vilje til å diskutere 
konkret og nyansert. Spør vi grundig hvilke nyttige 
hensyn, og hvilke verdier som berøres med denne 
teknologien, så er vi allerede et stykke på vei. Andre 
viktige spørsmål er hvem er det som tjener på 
gevinstene; allmennheten, fellesskapet eller enkelt 
grupper/ pasientgrupper? Eller vil forretningsinteres-
ser tjene på andre gruppers bekostning? I så fall er det 
grunn til å være skeptisk og på vakt. En annen stor og 
viktig problemstilling, er hvem i verdenssamfunnet 
som vil tjene på dette. Innenfor IT-verdenen snakker 
man om det “digital divide” om den store forskjellen 
mellom de rike land som har tilgang til IT, og alle 
de andre i fattige land som trenger kunnskap og 
informasjon mer enn noen, men som ikke har IT. Men 
vi vet at elektronikk og  har vært v demokratiserende 
i mange sammenhenger: TV, transistor radioer og 
telefoner bringer fattige mennesker i kontakt med 
hverandre og i kontakt med verdenssamfunnet. 
Tilsvarende kan det bli med bioteknologien, den 
kan føre til en utjevning av forskjeller i verden når 
det gjelder matforsyning, helse og miljøutfordringer 
om vi bruker den på riktig måte. Men også denne 
teknologien kan øke kløften mellom rike og fattige, 
om vi bare anvender den til vårt eget beste. Det er  
et potensial som vi må ta stilling til . Bioteknologien 
medfører også risiko og usikkerhet. Det avgjørende 
er: Hva kan vi oppnå, hva kan vi miste?  Hvem bærer 
risikoen, hvem nyter nytten ,?.

Medisinsk bioteknologi er for de fleste mer 
positivt enn de til forventninger vi har andre typer 
bioteknologi. I Amerika fremstilles det av industrien 
som urasjonell frykt når de Europeiske landene så 
negative til Amerikansk bioteknologisk fremstilt 
mat. Det er mulig at det ligger følelser under, 
men det er også en enkel rasjonalitet i dette. De 
bioteknologiske matsorter vi hittil har sett har få 
fordeler for forbrukeren, men de for dyrkerne er 
de bedre fordi de tåler ugressmidler, snyltere og 
plantesykdommer bedre. Jeg tror mange mennesker 
spør seg: ”Hva oppnår jeg med dette, hvis noe?, Og 
hvem tjener på det? I motsetning til bioteknologisk 
medisin “ er det her jeg som tar risken, mens andre 
får gevinsten.” På medisinsiden er det forbrukeren 
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som tar både risiko og gevinsten. Mange medisiner 
har bivirkninger, også de bioteknologiske som vi har 
sett, men det er en akseptabel risk når de virker godt 
mot sykdom og alternativer er enda verre. 

På matsiden har Europeere bittert erfart  at de ikke 
uten videre kan stole på forsikringer fra ekspertise. 
Det ble opprinnelig hevdet at Chreutzfeld Jacobs 
sykdom var et problem som ikke hadde noe med kuer 
og kjøtt å gjøre. Dette har den Europeiske befolkning 
– tror jeg - overført på genteknologiske matvarer og 
sier “ har jeg annen likeverdig mat, så bruker jeg ikke 
genmodifisert mat før jeg er sikker.” Det er fornuftig  
tilnærming, og den kan endre seg raskt om fordelene 
og kunnskapen om risiko blir større. 

Så er spørsmålet : Hvem kan og hvem skal ta 
stilling til disse vanskelige spørsmålene. Helt siden 
jeg gikk på filosofisk institutt, har jeg ment at god 
filosofi er en som folk flest kan forstå, siden det 
dreier seg om allmennmenneskelige erfaringer og 
problemstillinger. Slik tror jeg også det er med 
bioteknologi. Dette gjelder oss alle som biologiske 
vesen. Mange hadde frykt for å måtte forholde 
seg til den moderne IT-revolusjonen, men bruker 
nå mobiltelefoner og PC-er med stor selvfølgelig-
het. Med andre ord:  Folk flest og våre folkelige 
organer er kompetente og i siste instans de eneste 
som i et demokratisk samfunn kan svare på disse 
spørsmålene. Men kunnskap må til og det er behov 
for fortløpende kunnskapsformidling, for å sette folk 
flest i stand til å være med i diskusjonen og å kunne 
ta velbegrunnet stilling. Stillingtagen uten kunnskap 
er farlig og forkastelig. En sunn skepsis er et godt 
utgangspunkt, men en skepsis uten kunnskap er vi 
ikke særlig tjent med.

Vi ser i USA sterke interesser som gjerne vil tjene 
penger, et ærlig og redelig utgangspunkt i de fleste 
sammenhenger. Men det må gjøres på en måte som 
ikke går utover andre. Enkelte firma har brent seg  
på dette. Ett av dem er Monsanto, som tilsynelatende 
strevet mot monopol på frøsalg i store deler av verden.  
Det ble ikke akseptert. De hevdet også at deres gen-

manipulerte matpro-
dukter var overlegne og 
klare for markedsføring 
uten nærmere uhildet 
eller offentlig kontroll 
av den nye teknologien. 
Ikke bare Europeiske 
, men også Ame-
rikanske forbrukere 
reagerte negativt på 
dette og påførte 
Monsanto og mange 
andre innen bransjen 
negativt omdømme og 
økonomiske  tap. 

Monsanto og andre har derfor måtte gå en runde 
med seg selv for å diskutere sin holdning. Den 
amerikanske industrien er nå svært opptatt av sin 
integritet i forhold til publikum og det gir forbrukeren 
makt i dette spørsmålet. 

På WTO-møtet i Seattle forsøkte forretnings- og 
handelsinteressene alene som å sette dagsordenen 
for en stor debatt om regelverket for internasjonal 
handel ,  –  også med bioteknologiske patenter og 
produkter . Folk flest forlangte at WTO diskusjonen 
skulle føres i et vesentlig bredere politisk perspektiv. 
Slik må det selvfølgelig være. 

Nå vil jeg gå igjennom forskningsfrontene slik 
jeg opplever dem i San Francisco for å se hvilke 
utfordringer som vil komme på dette området. Og 
alt knytter seg til cellene. Cellene er mye likere enn 
vi kanskje liker å tro mellom mus, mennesker, andre 
dyr og til dels planter. Genene sitter i cellekjernen, 
der oversettes de og budskapet blir fraktet i små biter 
ut av cellekjernen til cytoplasma hvor det produseres 
proteiner. Proteinene påvirker cellens liv og levnet. 
Når vi har vært veldig opptatt av hvilken oppskrift 
som finnes i cellekjernen så er det bare begynnelsen 
på historien. Hvorledes genene blir skrevet om til 
proteiner, hvorledes prosessen med å skru på/av 
gener i ulike sammenhenger i ulike vev, under ulike 
miljøpåvirkninger, er enda mye mer spennende 
og fantastisk, og mye mer komplisert. Antakelig 
så komplisert at vi på mange måter er tilbake til 
utgangspunktet – livet er vil fortsatt være basert 
på mer skjebne og tilfeldigheter enn det mange 
fremtidsoptimister håpet - og det mange verdikon-
servative kanskje har fryktet. 

I USA. er det et stort antall små firmaer som driver 
industrien fremover. Etter hvert kjøpes de opp og 
integreres i rask takt i større selskaper i veldig, 
farmakologiske industrien. Det er pr. Årtusenskiftet 
ca 400 bioteknologi selskap  på børs og børsverdien 
har vært stor for mange. Til tross for at dette er 
langsiktig forskning så har investeringslysten vært  
stor. Dette bør være et signal til oss i Norge om at 
også vår forskning bør fokusere mer på biologi og 
”Life science” . 

I USA satses det stort på bioteknologi. I San Fran-
cisco bygges det en campus for biologisk forskning 
midt i sentrum og det investeres nesten 500 millioner 
NOK utelukkende i bygningsmasse i løpet av de 
første 3-5 årene. Så skal det utvikles seg til 100 
millioner US$ over 10-15 år og det skal inn 400 nye 
forskere. Det er imponerende når en ser at det på de 
to nærmeste universitetene som ligger mindre enn 
20 minutters reiseavstand, også skal investeres 1,5 
milliard NOK i nye biologiske forskningslaboratorier 
i de nærmeste 5-10 årene. De tror at det ikke vil 
være et problem å få forskere fra utlandet eller 
USA til tross for at det ved andre store universitet i 



10

Bioteknologinemnda: Åpent møte 14. juni 2000

Seattle, Los Angeles, Texas, Boston, New York, North 
Carolina har tilsvarende satsninger på gang. Dette er 
overveldende og gir perspektiver for nødvendigheten 
av Norsk satsning. 

Store muligheter  foreligger. Det mest interessante 
i folkehelseperspektiv  er kanskje vaksiner. Potensialet 
er stort i forhold til både infeksjonssykdommer og 
kreft, kanskje også for andre lidelser. Kunnskapen 
om genene kan også lære oss mye om en fornuftig 
individuell livsstil om vi ønsker 
det. 

Det skjer også mye interes-
sant innenfor plantebiologi. 
Den maten vi har er mer enn 
sunn nok, det største problemet er at det er for mye 
av den. Men for fattige land er sult og feilernærning 
et hovedproblem. Nye risarter med A-vitamin og 
jern som kan helbrede mangelsykdommer kan bli 
avgjørende om de fattigste får tilgang til dem. Det 
er derfor ikke nok med teknologi, det må også 
politiske løsninger til for å sikre rettferdig fordeling 

av kunnskapen og ressursene. 
“Føre-var-prinsippet” er institusjonalisert i Europa 

som et viktig maksime for all ny teknologi.. Den 
norske Bioteknologiloven er streng og indikerer at 
nye tiltak på dette feltet. skal ubaseres på en bred 
en offentlig diskusjon Det er sunt og jeg håper at 
loven er så spesifikk at den tar høyde for alle nye 
muligheter som kan oppstå.. Det finnes ikke noe 
generelt verken etisk eller juridisk prinsipp som 

vil kunne hjelpe oss til å ta endelig 
stilling til disse spørsmålene. I det 
nasjonaløkonomiske perspektiv er det 
helt åpenbart at vi må satse mer på 
forskning. 

Det er het på en Dansk gård jeg besøkte en gang at  
“en arv er en gave, en plikt, en glede, - ditt ledd skal 
du smi i slektens kjede” – det er et vakkert ordtak som 
passer godt på videreføring av våre sterke tradisjoner 
innenfor genetisk forskning. Vi bør gå videre inn i  
forskningen om ny biologi og geniteknologi for å 
sikre at den får utfolde seg på områder der den kan 
gi et trygt og sikkert bidrag til helse, ernæring og 
miljø for båded den fattige og rike delen av verdens 
befolkning. 

Takk for oppmerksomheten!

“en arv er en gave, en plikt, 
en glede, - ditt ledd skal du 
smi i slektens kjede”
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Introduction
• Population studies are currently of significant 
interest in the study of various types of simple and 
complex genetic disorders . 
• Although the Human Genome Project will provide 
much important information, population studies are 
needed to interpret this information
• Gene mapping has led to the identification of many 
genes, some with significant clinical relevance
• However, to identify the genes involved in the very 
common disorders (eg migraine, high blood pressure, 
osteoporosis, etc), well characterized populations 
are the key

Types of Populations
• Family or pedigree studies - need large, multiple 
affected and multi-generational
• Affected sib-pairs or relative pairs -useful for late 
onset and complex inheritance
• Case-control or association test populations
• Community based populations, particularly iso-
lated, founder effect populations

Study Approach
• Monogenic (Single Gene) Disorders 
    - Use pedigrees or founder populations for linkage 
studies, then fine-mapping with haplotype analysis 
and mutational screening
• Complex (Polygenic with Environmental Influences) 
Disorders 
    - Use pedigrees, affected sib-pairs or founder 
populations for linkage, then fine-mapping, case-
control or linkage disequilibrium mapping.

Study Design
In order to map genes for monogenic or complex 
disorders, one requires:
• Well phenotyped, well characterized populations 
for disease and related factors
• Appropriate consent and ethical clearance
• For case-control studies, - carefully matched 
populations, particularly in terms of age, sex, ethnicity 
and other relevant disease specific factors
• A suitable population size, with appropriate power 
for the planned study 

Common Complex Disorders 
• High prevalence, often late onset, complex inheri-
tance patterns 
• Multifactorial, polygenic with environmental 

influences or triggers
• Much current interest in gene mapping and gene 
identification with significant potential for future 
diagnostics and matched therapeutics

 Complex Disease Gene Mapping
• Various approaches are being used to localise 
susceptibility genes for these common complex 
disorders
• They generally involve genome scans and linkage 
or allele sharing approaches and they use either large 
pedigrees or populations of affected sib-pairs
• Problems encountered are principally 
    - the variations between results from different 
populations 
    - the very broad gene localisations that result 
from these studies
    - and then the question of how to refine these 
localisations and identify involved genes 

Complex Gene Identification
• Variety of approaches but the general consenses 
is that large, well characterized populations are 
the key to both fine-mapping and eventual gene 
identification
• To provide sufficient power, collaborative efforts, for 
sample collections, but also for screening methods 
and marker detection, eg SNP Consortium, are 
needed
• Hence commercial aspects but also ethical ones are 
now much more important in population studies

Genomics Research Centre
• Our Genomics Research Centre in Australia 
undertakes complex disease gene mapping, primarily 
on migraine and hypertension
• Two commercial research collaborations- GlaxoW-
ellcome and Gemini Genomics
• With a granted diagnostic patent, 3 patents pend-
ing and a University initiated and negotiated IP 
Agreement with commercial collaborators and with 
Norfolk Island

Commercial Issues
• Need for large populations and expensive technol-
ogy necessitates collaborative arrangements between 
industry, academia and government
• Such collaborations need well defined contractual 
arrangements, outlining 
    - IP ownership

Commercial and Ethical Aspects of Population Genomics

Associate Professor Lyn Griff iths
Director Genomics Research Centre, Griffith University Gold Coast, Australia
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    - Sample ownership
    - Patents and royalties
    - Publications and conflict of interest
• Important to give consideration to such collabora-
tions, so that there are benefits to both sides, eg 
collection centres versus original research
• From an academic viewpoint, there may be loss of 
independence and potential delays in publication, 
however greater access to resources, samples and 
expertise may give sufficient power to refine gene 
localisations and pinpoint common disease genes

Ethical Issues
There are many ethical issues that are important in 
this new era of population studies
• Consent of population subjects 
    - specific or general 
    - future variations 
    - commercial partner 
    - re-consenting is difficult
• Informed Consent 
    - how much information is necessary
• Is consent always necessary? 
    - anonymity may not necessitate consent
    - is consent from relatives always required
    - harm and privacy issues may also need consid-
eration
• Population consultation is useful prior to com-
mencing study and developing approach 
    - particularly with indigenous peoples 
    - involving community support groups 
   - local health workers and perhaps local govern-
ment
    - media coverage can also be beneficial for 
consultation and recruitment 
• Ethics Committees 
    - guidelines for population studies are not 
standardised, often vague and open to variable 
interpretation 
    - variations between institutions can necessitate 
multiple different approvals for the same study, with 
accompanying escalating administration 
    - membership changes can also lead to variations 
for an ongoing approved study 
• Population rights 
    - the needs and desires of the population should 
be considered -also the potential commercial signifi-
cance of the study and how this relates

Our Genomics Research Centre has been involved 
in a number of population studies. To illustrate some 
of the ethical and commercial factors that play a 
role in such studies, I will now outline three such 
studies:

Hypertension Gene Studies 
• Common life-threatening disorder

• Multifactorial, polygenic with environmental 
influences
• We are using association and linkage approaches to 
detect genes involved -case-control with enrichment 
for HT genes (association) 
    - affected sibpairs for gene mapping (linkage) 
• Currently analysing results of hypertension genome 
scan 
• Commercial partner allowed faster genome scan
    - Contract specified IP - royalty arrangements 
   - Samples retained within Centre, although 
additional samples were collected for other disorders 
and sent as resource for commercial study
    - Publication delays but to a reasonable level
    - Initial ethical consent (for approved project 
now with commercial partner) delayed for almost 
a year
    - Ethics committee specified many changes 
to the approved project and also changed ethical 
requirements of the project with time
    - Ethics Committe particularly concerned with 
privacy, future implications
    - Final approval given for disassociated sample 
collection, but this made family collections and 
commercial monitoring difficult

Migraine Molecular Genetics
• Migraine, common debilitating disorder affecting 
18% women, 6% men, 4% children
• Polygenic with specific environmental triggers
• Our group has recently mapped two migraine 
genes to Xq and to 19p13, with a third submitted 
for publication
• Using large pedigrees we have been able to limit 
these regions to ~6 mB to ~10 mB regions on C19 
and CX, respectively
• Currently undertaking fine mapping and a full 
genome scan for migraine
• We have a current commercial partner in this 
study, allowing ongoing increasing collection of 
case-controls for SNP mapping, plus funding for the 
genome scan and fine mapping within our Centre 
    - Collaboration gives increased power for map-
ping
    - IP-royalty arrangements defined 
    - Minor delays on publishing
    - Clinical monitoring effective for Quality Control
• Ethics committee took almost a year again to 
approve the project -different members, limited 
corporate memory - again a prior approved project
• Disorder provokes strong public support for 
research with media also very helpful
• Also public help networks aid in recruiting patients 
and pedigrees
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Norfolk Island Project
• Geographically remote, isolated population with 
known founder effect and well-defined family 
groupings
• Isolation and strict quarantine customs reduce 
environmental differences 
• Good population to study cardiovascular disease 
and migraine
• Wide community consultation prior to undertaking 
community recruitment
• Limited health care on the island and no informa-
tion available for public health planning
• It was agreed that the project could also incorporate 
collection of relevant public health information
• Hence, phenotyping for common cardiovascular 
risk factors, eg cholesterol levels, tests for diabetes, 
BMI, body fat estimates, exercise levels, dietary 
assessments etc plus medical and family histories 
were obtained for all volunteers

• Population sampled and public health anonymous 
database being assembled 
• DNA samples extracted and pedigrees docu-
mented
• No specific commercial partner, but considering 
there may be potential future commercial signifi-
cance, a University-Norfolk IP agreement was 
signed

Conclusions
• Large-scale, collaborative arrangements may be 
needed to identify the genes involved in common 
complex disorders 
• Population studies need careful design and wide 
consultation, particularly unusual and isolated 
populations
• Ethics consent can be difficult and changeable
• There is an urgent need to develop sensible, 
consistent guidelines for ethics committees
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Legemiddelutvikling og genetisk forskning 

Dr.med. Olav Flaten
Medisinsk direktør, Glaxo Wellcome AS

Legemidler og utvikling av nye legemidler er 
essensielt for å opprettholde et godt helsevesen. I 
en lederartikkel i det anerkjente tidsskriftet Science 
i 1993, ble det framhevet at 50 % av bedringen i 
den framtidige helsetilstanden ville skyldes nye 
legemidler, samtidig som legemiddelbruk bare vil 
omfatte 7% av helsevesenets kostnader. Det viser at 
legemidler er nyttige, og bruk av legemidler er et 
kostnadseffektivt virkemiddel. 

Legemidler har imidlertid sin begrensing. Målet 
med all legemiddelutvikling er å forbedre eksiste-
rende, og å komme med nye typer legemidler. Selv 
våre beste legemidler har visse begrensninger i sin 
effekt. Ingen medisiner er 100 % effektive for alle 
pasienter. Videre er det nesten ingen legemidler som 
virker på selve årsaken til sykdommer. Dette fordi vi 
sjelden vet den egentlige årsaken til sykdom. Vi vet 
mye om sykdomsmekanismer, og om årsaksfaktorer, 
men fortsatt vet vi alt for lite om selve årsaken, og 
ikke minst vet vi lite om samspillet mellom den 
genetiske faktor og det ytre miljø.

Faktisk er det bare anti-infektiva som man kan si 
virker på selve årsaken til sykdommen, nemlig den 
patogene mikrobe, virus, sopp eller parasitt. Og selv 
da vet vi at det er genetiske medvirkende faktorer i 
tillegg til det ytre agens og det ytre miljø. 

Vi har også langt igjen for å utvikle legemidler 
for hele verden. Store befolkningsgrupper er uten 
behandling. Vi har ikke lykkes å gi disse muligheter, 
kun ny tenkning, nye produkter vil skape muligheter 
for forandring. 

Videre har alle legemidler bivirkninger. Vi vet 
ikke hvilke pasienter som får bivirkninger, kunne vi 
forutsi det noe bedre, ville vi spare masse ressurser, 
lidelser og død. 

Vi står overfor et paradigmeskifte i biomedisinsk 
forskning som også vil ha betydning for hva vi vil 
se innenfor utvikling av nye legemidler. Bruk av 
genteknologi, kombinatorisk kjemi, robot testing og 
bioinformatikk har gjort dette forskningsfeltet til en 
høyteknologisk arena med sterke aktører. Innenfor 
sektoren vil det tverr-vitenskaplige samarbeidet øke, 
og vi vil se økende grad av partnerskap mellom de 
forskjellige aktører. Feltet er så ressurskrevende at 
ingen enkelt aktør har mulighet for løse de oppgavene 
som trenger seg fram. Derfor vil vi se større grad 
av allianser, ikke bare over landegrenser, men også 
mellom akademiske og industrielle grupperinger. 
Her ligger en mulighet som jeg vil komme tilbake 

til. 
Genetikk og genteknologi vil prege vår medisinske 

hverdag i større grad enn mange av oss er klar over 
i dag. Og denne utviklingen skjer raskt, og vi vil se 
praktisk anvendt kunnskap i løpet av få år. 

Genetisk kunnskap vil gi oss ny sykdomsforstå-
else, og mye større innsikt i samspillet mellom miljø 
og sykdomsprosess.

Litt populært blir det sagt at framtidens medisin-
ske lærebøker ikke blir inndelt anatomisk etter 
organsystemer som i dag, men etter en genetisk 
nøkkel. Vi vil få legemidler som i større grad angriper 
selve sykdomsårsaken, i hvert fall nærmere årsaken. 

Vi vil bli i stand til å definere pasientpopulasjonen 
bedre, vi vil kunne bestemme hvilke grupper som har 
best effekt av en gitt behandling, hvilke pasienter skal 
ha hvilken behandling, og hvilke pasienter som kan 
få bivirkninger. En slik genetisk profilering av pasi-
entgruppene vil gi et langt bedre behandlingstilbud, 
og være et langt mer kostnadseffektivt tilbud.

For den farmasøytiske og biomedisinske industri 
kan man enkelt si at genetisk forskning har to mål: 
Man vil få en bedre forståelse av sykdomsprosessen 
og dermed kunne finne nye behandlingsmetoder, og 
man vil få bedre forståelse av behandlingsresponsen 
for legemidler, slik at man kan målrette behandlingen 
mer til den enkelte pasient, ikke til en hel pasient-
populasjon slik tilfellet er i dagens medisin. Dette 
fagfeltet kalles farmakogenetikk, og det vil trolig bli 
på dette feltet vi først ser den genetiske kunnskapen 
blir anvendt i praktisk medisin. 

Rammebetingelser og framtidsmuligheter for 
norsk bioteknologisk forskning

For noen måneder siden ble det kjent at forhand-
lingene om et meget stort og omfattende samarbeid 
mellom et norsk forskningsprosjekt og et globalt 
legemiddelfirma ble avbrutt.

Lærdommen fra dette må være at vi fortsatt har 
mye å lære, og fortsatt har en vei å gå, selv om vi 
sitter inne med et meget godt prosjekt. Det bør være 
i alles interesse at de norske mulighetene utnyttes, 
også i et internasjonalt samarbeid. 

Det kan være nyttig å gjøre en analyse av våre 
styrker og svakheter, og av de muligheter og trusler 
som omgir oss. Vi skal ikke undervurdere vår styrke, 
og vi må utnytte dem mens det enda er tid. Vi må være 
klar over at tid også er viktig. For eksempel når det 
gjelder de såkalte Biobanker, så er det ikke slik som 
mange tror at de blir mer og mer verdifulle. Snarere 
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avtar deres verdi hurtig; det er mange biobanker 
rundt om i verden, og flere og flere etableres, og de 
blir i større grad tilpasset dagens forskningsbehov, 
hvilket de etablerte ikke er.

Av våre svakheter bør særlig mangelen på norsk 
biologisk/farmasøytisk industri trekkes fram som 
et problem. At den ressurssterke norske industri 
ikke har dette som en av sine kjerneområder, bidrar 
ytterligere til få incentiver fra industrihold. Vi har 
også et noe uklart forhold til eiendomsrett, bruksrett 
og rettigheter, her må en opprydding og klargjøring 
av lov og regelverk gjøres. 

Mulighetene bør være der, vi må være mer positive 
til industrielt samarbeid, og vi må legge forholdene 
til rette for at industri, nasjonal som internasjonal, 
finner det interessant å investere i risikopreget 
forskning.

Vi må bli flinkere til å definere hva vi vil med et 
prosjekt, vi må kunne ha et mål i form av et produkt, 
som skal kunne utvikles, produseres og selges. Det 
er et faktum at flere ideer, eller prosjekter har vært 
mislykket fordi man ikke har gjort en god nok jobb. 
Forskningsfronten internasjonalt, særlig i industrien, 
er mye lengre framme enn det man er klar over, 
og det som til en hver tid er publisert, eller kjent 
offentlig, er slett ikke representativt for det som 
er kjent, i utprøvning, eller allerede testet andre 
steder. Dessverre er det også slik at kun de produkter 
som har et profitt-potensiale kan forventes å vekke 
interesse. Det er urealistisk å tro at noen internasjonal 

aktør vil investere i en ide med mindre forventingene 
om høye inntjeningsmarginer er til stede. Man må 
også ha foretatt en analyse av produksjonskostnader 
og –muligheter, og man må ha vist ”proof of concept”, 
en god ide, en patent, eller oppløftende in vitro 
resultater er alene ikke nok.

Man kan derfor liste opp en del kritiske suksess-
faktorer som det bør jobbes med i en tidlig kom-
mersialiseringsfase av et forskningsprosjekt:
• Definer produktet og rettferdiggjør dets relevans 
og bruk
• Markedsorientering og kundefokus fra tidlig i 
prosjektet
• Produktfordeler og merverdi for sluttbrukeren
• Klar produktprofil
• Milepælsplan i utviklingen; ”go/kill” avgjørelser 
tidlig og ofte
• Tverrfaglige team, sterke ledere med ansvar og 
autoritet
• Internasjonal orientering
Det er store muligheter som finnes innenfor moderne 
bioteknologi. Norge har muligheter ikke bare som 
mange andre, men heller bedre enn mange andre. Det 
gjelder bare å gjøre de riktige tingene. Vi må bruke 
de riktige folkene og den kompetansen som allerede 
finnes rundt omkring. Vi må få sponsorer/aktører inn 
som har autoritet og innflytelse. Vi må ha mer inve-
stormiljø med interesse og kunnskap om sektoren 
og vi må lytte til uteverden, og søke internasjonale 
allianser.
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Pharmacogenetics: Opportunities and Challenges

Dr. Kevin Cheeseman
AstraZeneca

My presentation today concerns pharmacogenet-
ics, which is about correlating genetic variations with 
variations in drug response. I want to distinguish 
this from disease genetics, which is about trying 
to find the genes that cause diseases and which 
you have heard about from other speakers at this 
meeting. These are areas of genetic research that 
overlap to some extent, but which in general can be 
considered as separate and carry with them different 
ethical issues.

The whole idea of pharmacogenetics is to under-
stand why some people respond well to a drug and 
others respond less well. This may eventually lead to 
us being much better at prescribing the right drug 
for the right patient, so called personalized medicine. 
So the first question is, why do we need it and if we 
do need it, how do we do it? There is a much cited 
publication from a couple of years ago which shows 
that for a range of commonly used drugs there is 
actually rather a worrying proportion of patients, up 
to around 25-30%, who get no clinical benefit from 
these drugs. There is also quite a significant incidence 
of side effects, some serious. What we really want 
to do is to identify patients who will get a clinical 
benefit, and take out the patients who are not going 
to get clinical benefit, or may suffer from side effects. 
At the moment we are treating all of the population 
of patients in the same way, so called ‘empirical 
prescription’. What we would like to do is really 
identify the ‘safe responders’ (i.e. those who respond 
to the drug and have no side effects) and the idea with 
pharmacogenetics is that with some genetic profiling 
we can pick out the ‘non-safe/non-responders’ and 
treat them with another drug, to which they are 
actually safe responders (Fig.1).

What happens often today is that physicians 
switch patients from drug A to drug B, then to drug 
C, and so on until they find a drug that works well 
and with no side effects. But all this takes time and 

money. What we would like to do is to define the 
treatment and identify ‘the right drug for the right 
patient’ immediately and that means we need a 
diagnostic. By using that diagnostic we could tell 
which is the appropriate drug to use for that specific 
patient and then we could go straight to the right 
drug and skip all of the other drugs that would have 
been ineffective or would have caused side effects.

So how do we do that? I want to try to give you 
an idea of the kind of research that is going on in 
AstraZeneca and other major drug companies in 
this field. The most common method for studying 
disease genetics, finding disease genes, is to look 
in families (Fig.2). But to look at drug response, we 
need to look in populations of patients who receive 
the drug. In other words we use clinical trials. We 
can divide these patients up into the responders 
and the non-responders, and start to look for the 
genetic basis of the response to the drug, trying 
to understand what is the genetic variation that 
distinguishes the two groups.

Most of the time we know what are the targets for 
the drugs, so we can start by looking for the genes for 
the drug target, a so-called candidate gene approach 
(Fig.3). Another factor that will be of importance is 
how the drug is metabolised and we look at the genes 
for metabolising enzymes. Another candidate will 
be the genes that actually cause the disease. Thus, 
the candidate gene approach is limited by current 
knowledge. Alternatively, we can use an hypothesis-
free approach and scan the whole genome using 
markers called SNPs (Single Nucleotide Polymor-
phisms, Fig.4); here, one needs no prior knowledge 
about the genes underlying the drug response. 
One of the challenges here is that it requires new 
methods of analysis, new technological advances 
and new statistical advances – and is currently rather 
expensive. 

This pravastatin study is a much-used example 
when people talk about this area, because it success-
fully demonstrates the concept of pharmacogenetics 
(Fig.5). In this example there are 3 populations of 
patients with different genotypes. In the genotype 
B2B2, there is not a significant difference between the 
effect of the pravastatin and the placebo. Likewise 
in the B1B2 population. But in the patient with the 
genotype B1B1 there is a significant difference, a 
significant clinical benefit of the drug. This is a good 
example of pharmacogenetics using a candidate gene 
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approach, in this case looking at a disease gene. 
I would like to turn to the practical aspects of doing 

pharmacogenetic studies and the issues around this 
(Fig.6). In principle, we collect blood from patients 
involved in all phases of clinical research, from many 
patients in clinical trials, and this will be increasingly 
routine. From each patient in a clinical trial one takes 
a blood sample, for DNA, and stores it in a DNA 
bank for a defined period of time so that one can if 
necessary go back and analyse it later to understand 
the genetic basis for response to the drug. This 
pre-supposes that one has informed consent from 
the patient for DNA analysis, which is absolutely 
essential. It is important that once a DNA sample is 
collected it is stored securely and either anonymously 
or using some form of de-identification. It is normal 
practice in any clinical trial that we protect the 
patient’s identity by coding the clinical data. We may 
wish to do this with an extra level of rigour when 
it comes to genetic data, because we recognise this 
as a very sensitive area. The problem we face at the 
moment is that this is a new area for all concerned 
and for the moment we sometimes get conflicting 
guidance as to exactly what we should do. At the 
moment we have some ethics committees saying we 
must make samples and genetic data completely 
anonymous so that there is absolutely no possibility 
of linking genetic data to the identity of a person. 
Other countries and other ethic committees say that 
we must make it possible for a patient in a study to 
withdraw their DNA samples at a later stage, or to 
delete their data. Clearly, we cannot do both: samples 
that cannot be identified cannot be withdrawn. 
However, the pharmaceutical companies have an 
active dialogue with ethics committees, policy groups 
and regulators and we hope for increased consistency 

in the near future.
With regard to handling the data, depending on 

what the ethic committees demand, we can either 
destroy the link between the genetic data and the 
patient’s ID, or we can use some other mechanism 
that would make it very difficult to connect patient 
and data, such as double encryption (Fig.7). As 
mentioned, which of these approaches is used may 
depend on the type of study but also on the guidance 
of regulators and ethics committees. 

An important factor in pharmacogenetics research 
is the cost. With current technology, we can analyses 
thousands of genotypes per day. But it costs slightly 
under 1 $ per genotype, which inhibits the whole-
genome scan approach involving thousands of 
markers in thousands of samples. It may soon cost 
approximately 1 cent for a genotype (Fig.8) and at that 
kind of price we can more regularly perform whole 
genome scans looking at thousands of SNPs.

Ethics is an extremely important area and we 
recognise there is great sensitivity about genetic 
research (Fig.9). In AstraZeneca, we strive to meet 
the highest ethical standards, which is not something 
new in the pharmaceutical business. It is one of the 
most regulated industries in the world and we are 
proud of our ethical values in the conduct of clinical 
research. We recognise that there is at present the risk 
of a problem with the public perception of genetics 
research. We see a lack of public knowledge and 
understanding of genetic research, and understand 
that we need to play our part in explaining that 
not all genetic research is the same. People tend to 
think that studying disease genes, studying drug 
response genes, gene therapy, and genetically modi-
fied tomatoes, are all part of the same thing and treat 
them all with suspicion. We need to try harder to 
explain to people the great diversity of what genetics 
is and explain in each case the benefits, the risk (if 
any), and allow the public to make informed choices. 
We also need to demonstrate that the pharmaceutical 
industry performs clinical genetics research with 
high ethical standards. We believe that with greater 
understanding there will be better acceptance by 
the public.

It should be stressed that not all genetic testing is 
the same; there are different kinds of genetic testing. 
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With the genetics of serious disease then diagnostic 
testing carries with it big risks (so called informational 
risks) for the patient in terms of psychological 
stress, their employability, their insurability, and the 
implications for members of that person’s family. One 
problem we have at the moment is that everybody 
is aware of those risks and associate those with all 
other types of genetic testing. In pharmacogenetic 
testing one is simply looking for an indication of 
how a patient may respond to a drug, which does 
not carry with it the same weight of risk. This is not 
to say that there are absolutely no ethical issues or 
risks associated with pharmacogenetic testing, but 
they are very much smaller (Fig.10). Processes put in 
place to guard against those risks should not be out 
of proportion to the magnitude of the risk.

At present, the procedure for obtaining approval 
for clinical genetic studies is so difficult and slow 
in some countries that there is a tendency for 
pharmaceutical companies simply not to perform 
genetics research in those countries, which is not a 
good solution. There is often a level of bureaucracy 
and caution that seems out of proportion to the 
size of the problem. Again, we believe that greater 
understanding and experience of pharmacogenetics 
research will eventually make approval procedures 
smoother and more consistent. We also have to 

recognise that ethical practice will need continuously 
evaluation as technology and science develops. Public 
debate is absolutely essential, which is why I am here 
today, talking to you.

Genetics research is already contributing to the 
development of better drugs. Ideally, we will use 
genetics to develop drugs that treat everyone with 
equal efficacy and safety, regardless of their genetic 
make-up, but that will not always be possible. One 
vision of the future for pharmacogenetics is that 
when a drug is developed a diagnostic is developed 
alongside it. A diagnostic will tell you if this drug is 
the appropriate one for that patient based on their 
genetic profile. The diagnostic could be a simple test 
performed on blood from a finger prick. Eventually, 
aspects of the patient’s genetic profile might be 
ascertained routinely and stored on a ‘smart card’, 
which could be read in a computer in the doctor’s 
surgery. The doctor would check that they have the 
right genetic profile to receive that particular drug. 
Based on this diagnostic or genetic profiling of a 
patient then we will have so called individualized, 
and thus improved, treatment. There is a long way 
to go before this kind of vision becomes routine 
but the research that may take us there has already 
begun. 
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After the human genome projects

Ezekiel Emanuel
NHI, Depaertment of Clinical Bioethics

So far the ethical issues that we have had and 
talked about relate to the ethics of conducting 
research. That is an area I am very interested in, 
in particular I am very interested in the ethics of 
conducting research with endogenous populations, 
which do present some interesting issues and the 
question of when you need consent from endogenous 
population is important. But I have elected not to talk 
about that and there are particular issues and I would 
be happy to entertain them in the discussion section 
and we have recently had a number of publications on 
them. It is important but I want to address a separate 
issue which I think receives much less attention and 
it really picks up from where Dr. Cheesman ended 
which is the 2010 scenario. 

One of the ethical issues is going to be in a decade 
from now, as we proceed down this path, and I have 
no doubts, we are going to proceed down the path 
that is outlined by our previous speakers and I think 
my own view which I am going to articulate for you 
is that the range of ethical issues that we considered 
has been too narrow. We have been overly restrictive 
focusing on confidentiality and a few family concerns 
and part of what I want to do is to be a little more 
speculative. So the talk follows the following four 
points; Where are we in the human genome project? 
What are the likely use of the knowledge from the 
human genome project. What are the potential 
problem? Some unexplored issue. 

I have to begin with the disclaimer, which are 
the following and my own opinion. They do not 
reflect the Genome institute in the USA, the National 
institute of health or the Department of Health and 
Human Services, those people pay my bills but they 
are not responsible for my behaviour. Furthermore 
they reflect the perspective of an American with an 
intimate knowledge of American society and they 
may or may not apply to other countries including 
Norway. Some of the comments I have reflect the 
very little bit knowledge I have about Norwegian 
society and some of the important values here and 
you will see that, but in general you will have to make 
the applications in Norway.

Where are we in the human genome project? Now 
finished that is to say 95% finished. In 2 years it will 
be 99,99 % complete. 

So let us talk about the uses of knowledge. One use 
is going to be identification of genetic factors that are 
affecting the prognoses of disease. In one side we are 

looking for genes related to risk factors for disease. 
Then we are going to have genetic dissections of 
complex traits producing genes accounting for small 
numbers of cases. Rather than mendelian diseases 
like Huntington’s disease where one gene produces 
the problem, we are going to look at diseases  like 
migraine or hypertension where you have 5, 10, 20 
genes. We are going to try to find out what they each 
contribute to a particular disease. 

ApoE: A third is identification of the relationship 
between known genes and risk factors. Let us take 
an example; which is a  lipoprotein. ApoE is related 
to Alzheimer, cardiac disease, Lord knows what 
else, and we are going to sort out exactly how it 
functions and then what preventive measures we 
can take. And then there is understanding of genetic 
contribution, linking genes with the biology of a 
disease. You heard from others how this is going to 
facilitate pharmacogenetics in terms of identifying 
the right treatment for the right patient. Now I want 
to return to the paradigm that was outlined by Dr. 
Cheesman and others in several places, like in an 
article that Frances Collins published in the New 
England Journal of Medicine. Lets imagine; A routine 
check up in 2010, 10 years from now. I want everyone 
to imagine that situation. You go in, you get a blood 
test, they go into the inside of your cheek, swipe out 
a few cells and they produce a genetic profile of you. 
Then they list some conditions/genetic variants, and 
calculate your relative risks. Now is this likely to 
happen? That is what people are talking about as 
the 2010 scenario. Now what will be done with the 
information? Here, you know, in economics when you 
look at the future, 5 or 10 years, it is called modelling 
and those people get a lot of respect cause you want 
to know where the economy is going. When ethicists 
talk about the future, you know it is called fiction. 
Clearly this is speculation. I think just as modelling 
for the future is important for economics, it is also 
important for us to understand what are the chal-
lenges, what are the likely social and individual 
responses so we can take it seriously. Is everything 
I am going to think about here going to happen? 
Probably no. Is some of it going to happen? Maybe. 
Could I be all wrong? That is also possible but I think 
we need to begin speculating like this, cause this 
speculation will be important for addressing the 
issues. One of the problems I personally have is an 
ethicist, is that the speculations we have certainly in 
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USA has been in a very narrow range. We talk about 
issues of privacy and the effect on the individual but 
the other much wider social issues of knowing all 
this genetic information having this regular check 
up, we do not think about.  I want to invite you now 
to really just think about what is going to be done 
with that genetic information that individualized 
information. One thing is the education of the patient 
of the individualized profile like active preventive 
drug regime based on a genetic profile. So knowing 
that you have certain gene variants that is related 
to increasing your risk for Alzheimer, cancer and 
whatever, you then will have particular drugs that 
are tailored for your genome and that gene defect, 
and that will lower your risk. 

What are the ethical problems associated with the 
described scenario? I want to highlight 5 of them. 
Patient’s and physician’s understanding of risks; 
Invasion of privacy leading to stigmatisation and 
discrimination; Cause of medical interventions; 
Threats of social solidarity;

Public resistance to both taking the test and 
following the preventive drug regiment. 

So we are going to have individualized genetic 
risk profiling. It is still risk profiling. As you heard Dr. 
van Ommen said, all you are going to have is an odds 
ratio, for example 2 % chance, double the chances 
of getting say schizophrenia, information about our 
chances of getting diseases. Now one of the things 
we know (certainly in the USA, and unless Norway 
is radically different and its educational system is 
much better), the public’s understanding of chances, 
probabilities of risk, is very 
poor. We have a particular 
word in America called illi-
teracy: not knowing how 
to read.  Innumeracy is not 
knowing how to play with 
numbers. And we have a 
serious problem of people 
not understanding risks. So 
the genetic risk information 
is likely to produce signi-
ficant misunderstanding. 
Just to give you an exam-
ple, I am a breast onco-
logist, I treat women who 
have breast cancer. If you 
ask most American women 
what their chances of get-
ting breast cancer are, you 
will get numbers like 30 
%, especially from women 
under 40 where the chances 
are less than 1 in 200 of get-
ting breast cancer. There is 

a very poor perception in understanding the risks 
of disease. So if we have risk profiling, not only is 
there going to be misunderstanding on the public’s 
part, but then we have the health professionals. If 
genetical profiling becomes common, primary care 
doctors, your GP, will have to understand genetic 
risks and provide counselling to you. How well 
do they understand? One of the things we know 
about doctors and unless the Norwegian doctors 
are radically different from the American doctors, 
and my experience is that they are not that radically 
different, most doctors do not understand genetics 
at all, and are very poor in understanding risks. So I 
think this constitute a major educational effort of a 
group of physicians and we also know that American 
physicians are not easily educated. Maybe Norwegian 
physicians are better, but probably the American 
physicians are the single group in the population 
most hard to educate because they know everything 
already - Just ask them. If 2010 is when we will go 
to do this screening on a routine basis, we are very 
far behind. I finished medical school 11 years ago. 
The sum total of my genetic training was 2 days in 
4 years, 2 days! Now I happen to have done a lot of 
laboratory research, I happen to have been at Cold 
Spring Harbour Laboratories for a summer, I knew 
something about genetics, but if you come in and 
you get 2 days and genetics is not re-emphasised you 
are not going to understand much.

Let us talk about the issue of discrimination and 
stigmatisation. In countries with national health 
insurance, genetic information could affect life and 

disability insurance but it, is not 
going to affect health insurance. 
I think this is probably not a 
big problem for reasons that 
are outlined earlier: Everyone 
is going to have some risks for 
something. However, in coun-
tries like the USA, without nati-
onal health insurance, genetic 
information could affect insu-
rability. 

Furthermore I think inva-
sion of privacy are greatly over-
blown. My own view is, we do 
not know at least in America, 
where to place concern about 
genetics. Privacy is a very easy 
place to put our genetic con-
cerns. It is an easy label to give 
it. There is no evidence of signi-
ficant discrimination based on 
genetics in employment in USA 
and in life insurance. There are 
simply not a lot of cases, but a 
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lot of talking and I think actually this talk has a sort 
of protective measure, because everyone is afraid of 
doing anything about it. 

Let us talk about costs. We did not have two 
representatives of a big pharmaceutical company for 
no reason at all here at this meeting. They represent 
profit companies, legitimately so. They see profits 
in genetics. Their profits translate into costs for the 
rest of us. Pharmacogenetics, genetic profiling for 
effectiveness of drugs, is not going to be free. You 
have some inkling of the price here, we have to get 
down to a penny for a diagnose of a genetic difference 
for it to be effective. But even at that level it is not 
going to be free. So even if the test is cheap, done 
on many people it will be very expensive for the 
health system, and that is just the diagnostic past. 
Then you go to the therapeutic part. If you talk 
about the scenario I suggested where you are at 
risk for say cancer, Alzheimer or coronary disease, 
taking a lifetime of preventive drugs is going to be 
tremendously expensive. It may be cost effective, but 
cost effective does not translate into cost saving. It 
translates into just lots of money which compared to 
other interventions is cheap. Just to take a “back of the 
envelope calculation”: If you are 15 million people 
and you take a drug that is 60 or 70 $ per month, 
this translates into a billion dollars per year. There 
are not 15 million people in Norway and maybe the 
package of drugs that you end up taking is going to 
be less expensive. Nevertheless big drug companies 
are looking at genetics because they see profits there. 
We pay their bills, and that is a trade off. Now, in 
countries without national health insurance, like in 
my country a lot of poor people cannot afford drugs. 
If you have good drugs that prevent disease and 
only the rich can afford them, the poor are going 
to have worse health care, and the rich are going 
to have better care. I think that is a problem to be 
worried about.

I now want to go back to the point I made earlier. 
Many people have a combination of diseases or 
genes that will confer modest increased risk for a 
variety of diseases. As a population as a whole, 95-98 
% of us will be fine. But some people are going to 
have a combination of very severe genes for a few 
diseases. There will be a few who will have a very bad 
risk for some disease, and those people can be very 
expensive from the health care budget’s standpoint. 
One of the things I worry about is the potential for all 
of us to feel good, except for these people, and therefor 
removing them from insurance. In America we 
already see a little of this. As the health care budgets 
grow, and we are spending too much as a proportion 
of the GNP (red.: brutto nasjonalprodudukt), I worry 
about this group: High risk, high cost people. Once 
they become more identifiable and predictable they 

are at risk of being showed off in the society. 
Finally in the USA one of the phenomenon we 

have found, is that despite genetic tests, there has not 
been a big rush to use them, even among the upper 
middle class who have the money to use them. For 
example BRCA 1 and 2 (2 gener der man finner at 
bestemte mutasjoner gir større sansynleghet for å få 
brystkreft enn øvrig befolkning) testing is very low. 
We do not know how few people are being tested, 
because Myriad Genetics has not released its data, 
but the rumours are that less than 10 000 people per 
year get tested. Maybe less than 5 000 people per 
year get tested in a country of 275 million people 
where 160 000 women get diagnoses of breast cancer 
each year, that is a very low number. We also know 
that use of the test for Huntington’s disease after 
it came out, was also much lower than expected. 
One of the funny anecdotes about this is that the 
family that actually paid for much of the research 
at the Massachusetts General Hospital, who had 
Huntington’s disease in their family, when they 
finally identified the gene and had a test for it, they 
did not get tested. They refused to get tested. Now 
this may be due to privacy concerns or it may be due 
to resistance to genetic profiling. It could be due to 
the fact that there is nothing you can do about many 
of these diseases, although in Huntington’s disease 
we have some reproductive consequences. In BRAC 
1 and 2, there is also talk about bilateral mastectomy 
as preventive measures. In any case there has not 
been a big uptake for tests, and I think the questions 
why. Maybe with more effective interventions there 
will be a bigger uptake, but maybe there is a lot of 
public resistance for the genetic profiling, and maybe 
what we are seeing is hostility to it. 

Let me talk about three unexplored issues. As I 
said this is really science fiction and I just want to 
instigate some thinking. Not say it is true or not true. 
One thing we worry about in USA is designer-babies. 
Another thing is individuality. Then I want to talk 
about a certain kind of recklessness I think might be 
a reaction to all of this. Couples are going to want to 
test a child for genetic factors and abort “undesirable 
babies”. We already have this phenomenon in USA 
in lots of ways. There are lots of anecdotes and the 
true frequency is hard to determine. “Undesirables” 
are going to come to include a lot of multigene traits 
relating to intelligence, personality, risk factor, the 
more we know, and the more we know of things that 
could dispose people for the worse, the more likely it 
is to be undesirable. In America, and again I do not 
know a lot about Norway, but if you do not get any 
amniocentesis (red.: forstervannsprøve) to determine 
risk factors for a sort of diseases, Downs syndrome, 
spinal bifidae?? (ryggmargsbrokk) etc., you have to 
explain why. These tests are already the standard. The 
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more we know, the harder it is going to be to resist 
the pressure to get perfect children. And I think that 
the perspective of children having to meet quality 
standards is going to be increasingly common. If we 
could do a little amnion synthesis and foetal genetic 
array (multgentest for foster) and determine risk 
factors, you may have someone with a fairly high risk 
factor profile, and then may become undesirable. 
Speculations? Absolutely. Possible? I leave it to you. 
With more genetic knowledge and use of genetic 
information in reproduction, there will be more 
narrow standards of desirable traits. Again, what 
is the ideal child; smart, pretty, athletic, you know, 
it is very narrow. And I think this lent itself to the 
little philosophy of every reaction has an opposite 
reaction. And I think that what you see with more 
homogenisation and globalisation is also a reaction 
to limits individuality. And I think we are going to get 
things like more outrageous behaviour, outrageous 
stress, rejection of desirable trait, and rejections of 
convention. Ways for people to assert themselves 
against standard norms and I think this is going to 
become much more common as genetics gives us 
more predictability. 

Finally let me talk about what I like to call the new 
Oedipus complex. Most of us know about Oedipus 
from Freud; boys wanting to kill their father and love 
their mother. But the Oedipus story has another part 
to it, which is that Oedipus was predetermined to 
do this. It was knowledge. Everyone knew he was 
fated to do it. Did they accept that? Did they just 
sit down? No in fact they did everything they could 
to stop it. They sent Oedipus away. They tried to 
create distance so that he would not interact with 
his mother or father, and thereby kill his father and 
love his mother. But chance brought them together. 
A part of the Oedipus story that we do not go into 

because Freud has coloured the way we look at the 
myth, is how much they tried to do to overcome the 
predetermination, the predestination. There seem to 
be something in humans that opposes a sort of path 
already defined for us. Again, one of the possibilities 
is this rejection of genetic predetermination. People 
do not like to have their fate determined for them 
and they try to rebel against that. So I think we are 
going to have a lot of defined and predictable, and 
we have a lot of going to the extreme, away from the 
conventional. We have extreme sports, unbelievably 
lunatic mountain climbing. People who have no 
training, they are going up Mount Everest. We have 
deep sea diving, we have people talking about space 
trips. There is a huge amount of this recklessness and 
I think where do you get the recklessness. I think a 
lot of it is a direct respond to the predictability, to the 
lack of frontiers, to the already defined path. 

So we have a promise and the promise is enor-
mous: The human genome project’s benefits are 
better risk prediction and more targeted preventive 
interventions like the drugs that Dr. Cheesman 
mentioned. There is no doubt it is a huge promise 
and I have no doubt, they are going to deliver. They 
have a huge technology and they are very capable. 
It is going to be a huge benefit. I think there are also 
problems, and all I wanted to raise today were lots 
of issues for us to think about. All these promises 
come at a cost. Maybe the costs are worth it and 
maybe the costs are not. But I think as we speak 
about the future, I want us to break away from the 
very narrow considerations; privacy, discrimination, 
stigmatisation, and think much more globally about 
how knowing so much about ourselves, knowing so 
much about our neighbours, is going to affect our 
society. Thank you for your attention.
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Genpatenter – et nødvendig onde?

Terje Vigen
Den Norske Lægeforening

Til nytte og ulempe, men for hvem?
Kunnskapen om menneskets gener har i de siste 

10-15 årene utviklet seg enormt. Dette har medført at 
vårt syn på mange medisinske forhold har forandret 
seg. Det er nå klarlagt at gener spiller en betydelig 
rolle både ved medfødte misdannelser, visse mentale 
lidelser og mange alvorlige sykdommer som kreft, 
hjerte/karsykdommer, forhøyet blodtrykk, astma, 
diabetes og reumatoid arthritt.

Verdens Helseorganisasjon har i en rapport angitt 
at: På verdensbasis har ca. 5% av alle barn en medfødt 
eller arvelig lidelse. Ca. 40% av den voksne befolkning er 
genetisk disponert for vanlig sykdom i løpet av levetiden. I 
industrilandene, selv under de beste betingelser, forårsaker 
medfødt eller genetisk lidelse ca. 1⁄4 av dødsfallene som 
skjer i første leveår og 23% av dødsfallene i alderen 1-4 
år. Med den stadig nyervervede kunnskap ser vi at 
medisinsk genetikk har et betydelig potensiale for å 
bidra til bedre helse for alle og hindre fremveksten 
av ikke-smittsomme sykdommer. Den kan imidlertid 
også ha stor betydning for smittsomme sykdommer. 
Utviklingen av medisinsk genetikk og genteknologi 
vil kunne gi samfunnet mer eksakt viten om livs-
stilsråd og bedre diagnostikk av mange sykdommer. 
Medisinsk-genetiske tester og behandling vil utvikle 
seg mye i de nærmeste årene og vil utfordre oss både 
medisinsk og ikke minst på etikksiden. Behandling 
med genterapeutiske metoder er allerede i dag på 
forsøksstadiet og vil sannsynligvis i økende grad bli 
en vanlig behandlingsform for sykdommer som kreft, 
diabetes, hjerte/kar og autoimmune sykdommer i 
fremtiden.

Patenter
Med det store potensialet som har ligget i gentek-

nologien er det ikke å forundres over at det har vært 
og er et kappløp om å være først, både med å vinne 
kunnskap og dermed også markedsposisjoner. Slik 
konkurranse krever investeringer, og de som inves-
terer ønsker i sin tur avkastning av sine investeringer. 
Det er på denne bakgrunn at vi må se utviklingen av 
genpatenter og den ledsagende debatt og en endring 
av forskertradisjon og kunnskapsutveksling. Denne 
utviklingen har imidlertid en del bekymringsfulle 
sider som Legeforeningen har vært opptatt av. 
Kunnskapsutveksling mellom forskere og forsknings-
miljøer har ofte vært utgangspunkt for knoppskyting 
av ny viten av betydelig verdi. Forskere har alltid vært 
interessert i å beskrive og publisere ny kunnskap, 

motivert av forskerinteresse og vitenskapelig meri-
tering. Det er imidlertid tegn og erfaringer som tilsier 
at muligheten for å patentere kunnskap har endret 
denne tradisjonelle åpne og interaktive prosessen, 
både hos enkelte forskere og forskningsinstitusjoner. 
Dette må tolkes som et tegn på at forskning som 
kan bety økonomisk gevinst gjennom patent for 
forskeren eller forskningsinstitusjonen har bidratt 
til å endre forskningstradisjonen. Ny kunnskap og 
forskningsresultater synes således i stadig økende 
grad å bli behandlet som ”top-secret” da åpen 
omgang med forskningsresultater vil kunne bety å 
bli avskåret fra fremtidige inntekter.

Kan man få patent på gener, eller gense-
kvenser?

I mange land har det i flere år vært mulig å få 
patentrettigheter på humane strukturer, humane 
gener eller sekvenser av gener. Slik har også norsk 
lovgivning vært i flere år. Det må da i denne sam-
menheng ikke glemme at på den tid loven ble 
diskutert var det få eller ingen som visste hvilke 
konsekvenser lovgivningen kunne medføre og at 
man så raskt ville bli innhentet av fremtiden. Det 
som blusset opp situasjonen både i Norge og i 
mange andre europeiske  land er EU-direktivet om 
bioteknologiske oppfinnelser som i EU-landene 
skal implementeres innen 30.07.2000 og som mest 
sannsynlig også de tidligere EFTA-landene må 
forholde seg til. Det som særlig har bekymret den 
medisinske profesjonen er art. 5 i EU-direktivet der 
det heter: (egen oversettelse fra dansk).
• Det menneskelige legeme på alle de forskjellige 
stadier av dets oppståen og utvikling og den blotte 
oppdagelse av en del av det, herunder en sekvens 
eller delsekvens av et gen, kan ikke utgjøre en 
patentbar oppfinnelse. 
• En del av det menneskelige legeme som er isolert fra 
det eller på annen måte frembrakt ved teknisk frem-
gangsmåte, herunder en sekvens eller delsekvens av 
et gen, kan utgjøre en patenterbar oppfinnelse, selv 
om en sådan del i sin oppbygning er identiske med 
oppbygningen i en naturlig forekommende del.
• I patentsøknaden skal det redegjøres konkret for, 
hvorledes en sekvens eller delsekvens av et gen, 
kan anvendes industrielt. Som det fremgår av denne 
artikkelen er det en betydelig konflikt mellom første 
og annet punkt som etter vår mening er helt uten 
logisk sammenheng. 
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Den medisinske profesjon synes som kollektiv 
å være fundamentalt uenig i at en oppdagelse av 
et humant gen eller sekvens av et gen skal kunne 
betraktes som en oppfinnelse, og som sådan være 
patenterbar. I Norge har diskusjonsbølgene vært 
høye med hensyn på om gener eller gensekvenser 
er patenterbare, selv om alle kriterier med hensyn 
på oppfinnerhøyde, nyhet, beskrivelse av funksjon 
og industriell utnyttelse er ivaretatt. Legeforeningen 
oppfatter imidlertid at det etter hvert er en noenlunde 
enighet om at gener eller gensekvenser er patenter-
bare. Konsekvensene kan det fortsatt være noe uenig-
het om. Et av de mest benyttede og kanskje også mest 
utslitte eksempler er patent på brystkreft-genene, 
BRCA1 og BRACA2. Et amerikanske laboratorium har 
blitt tildelt patentrettigheter på disse to genene som 
koder for mulig utvikling av brystkreft. I USA påbe-
roper patenthaveren å ha eksklusive rettigheter med 
hensyn på all kommersiell bruk av laboratorietester, 
diagnostisk testutstyr og terapi hvor DNA-sekvensen 
inngår. De har meddelt forskningsinstitusjoner 
som har drevet forskning på brystkreftgener i 
mange år, og til og med bidratt til å frembringe 
kunnskapen, at de i fremtiden må sende sine tester 
til et laboratorium som er eid og godkjent av dette 
amerikanske firmaet. Dette amerikanske firmaet har 
også søkt om patentrettigheter for disse to genene 
i Europa. Man kan med rette spørre seg hvordan 
dette nødvendigvis må påvirke laboratorier og 
undersøkelser i Europa. Svaret er ganske enkelt: 
”Makta rår.” Når firmaet hevder at de som fortsetter 
å genteste utenom ren forskning vil risikere å 
måtte betale for tester som er utført, selv før patent 
ble innvilget, og dette faktisk medfører en endret 
praksis, er dette et tegn på makt og konsekvenser 
av makt. Som en konsekvens av slike forhold ser 
vi utvikling av monopoler, som vil kunne innvirke 
både på utviklingen av helsetjenester og ikke minst 
helsetjenestens kostnader. Patentinnehaver kan 
også beslutte å la være å utvikle eller bruke sine 
patentrettigheter da man kanskje finner det mer 
økonomisk fordelaktig å vente på en bedre markeds-
situasjon for de nye produktene. Tvangslisenser er 
selvfølgelig her en mulig vei å gå for å bidra til å 
redusere konsekvensene, men dette vil ofte kreve 
rettsavgjørelser som både er kostbare, tidrøvende 
og ikke minst usikre med hensyn på rettslig utfall. 
Heldigvis er det ikke mange lignende eksempler å 
trekke frem, som det jeg nevnte om det amerikanske 
firmaet, men dette eksemplet alene burde medføre 
en større grad av refleksjon hos lovgivere for å 
forebygge lignende tilfeller enn de vi har sett så langt. 
Bekymringen ligger således i at den genteknologiske 
utvikling risikerer utelukkende å bli styrt av kom-
mersielle interesser, og hindre andre i benytte 
kunnskapen uten lisensavgifter. Det var vel også 

denne bekymring som ble uttrykt i en fellesuttalelse 
fra Blair og Clinton.

Er Legeforeningen imot patenter?
Legeforeningen har stor forståelse for behovet for 

patentbeskyttelse på oppfinnelser. Legeforeningen 
kan imidlertid ikke se grunnlag for at gener og 
gensekvenser fyller kravet til det man vanligvis 
må forstå med oppfinnelser, men at disse er og 
forblir oppdagelser. Enhver forklaring om at det 
likevel er oppfinnelser, utfra en sofistikert forståelse 
av patentlovgivningen, strider imot enhver sunn 
fornuft. Vi mener at produkter eller metoder som på 
bakrunn av at man har tatt i bruk ny kunnskap med 
et produktresultat som har oppfinnerhøyde og nyhet 
må kunne være patenterbart. En patentrettighet som 
også innbefatter det naturlig forekommende gen 
eller gensekvens, vil være et så stort mulig hinder 
for andre til å utvikle eller videreutvikle produkter, 
at prisen vårt samfunn må betale for dette blir for 
høy, selv om tidsrammen er begrenset til 20 år. Med 
den rivende utvikling vi ser kommer innen dette 
fagområdet er 20 år svært lang tid. Vi frykter på 
denne måten at patentrettigheter som innebærer 
patent på selve genet eller gensekvensen vil hindre 
en alternativ utvikling av stoffer eller metoder som 
innebærer annen utnyttelse eventuelt billigere 
utnyttelse av genet med hensyn på diagnostikk 
og/eller behandling.

Er vi alene i Europa om å mene dette?
Vi har vært i kontakt med mange europeiske 

legeforeninger som alle støtter vår bekymring med 
hensyn på utviklingen i de nærmeste årene. Denne 
frykten er også kommet inn i EU-parlamentet som 
var med å drøfte selve EU-direktivet. Derfor ble det 
i april 2000 forfattet en resolusjon av representanter 
i EU-parlamentet som fikk flertall og ble oversendt 
kommisjonen for videre diskusjon. I denne resolu-
sjonsteksten ble det på den ene siden bedt om en 
klargjøring av det europeiske patentkontorets legale 
status med hensyn på godkjenning av patenter 
og på den andre siden den beklagelige uklarhet 
i patentdirektivet med hensyn på at gener eller 
gensekvenser kan være patenterbare. Det har også 
vært en betydelig uro i Det danske Folketinget og 
Det Etiske Råd i Folketinget hadde en høring som 
oppsummerte med en sterk bekymring for innholdet 
i art. 5 i patentdirektivet. Direktivet ble likevel 
vedtatt av Folketinget den 26 mai. Et annet forhold 
av stor bekymring er av forsknings-etisk art og 
knyttet til pasientrettigheter og informert samtykke. 
Grunnlaget for å identifisere BRCA1 og BRCA2 var 
knyttet til undersøkelse av tusenvis av kvinner med 
brystkreft. Det er stor uklarhet knyttet til hvorvidt 
disse kvinnene som bidro til identifisering av dette 
genet også var inneforstått med at den kunnskap de 
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derved bidro til ble gjenstand for kjøp og salg. At 
produkter som utvikles ved hjelp av slik kunnskap 
blir patentert er en helt annen sak.

Kan Norge stå alene?
EU-direktivet er allerede gjort gjeldende i mange 

EU-landene og skal implementeres innen 30.07.2000. 
For EØS-landene som er Island, Liechtenstein og 
Norge er det ennå ikke avgjort om dette direktivet 
skal inngå som en del av EØS-avtalen. Dersom slikt 
vedtak blir fattet har Norge således 6 mnd. på seg 
til å implementere direktivet i norsk lovgivning. 
At Norge allerede har en lovgivning som nærmest 
er lik innholdet i patentdirektivet medfører at 
sannsynligheten for at Norge sier nei er svært liten. 
Imidlertid bør ikke argumentet om at vi allerede har 
en lovgivning som var gitt på et tidspunkt hvor vi ikke 
kjente til konsekvensene være noe godt argument 
for at vi skal videreføre en lovgivning som vi mener 

er gal. Det er imidlertid ikke særlig hensiktsmessig at 
Norge forsøker å isolere seg sammen med de andre 
EØS-landene mot resten av Europa. Det må derfor 
etter Legeforeningens mening, jobbes betydelig på 
det europeiske plan og for nettopp å endre direktivets 
innhold eller klargjøre tolkningen av dette, slik at 
gener eller gensekvenser ikke skal kunne gjøres 
patenterbare.

Konklusjonen bli således:
• Naturlig forekommende humane strukturer kan 
ikke betraktes som en forskers eller institusjons 
eiendom, slik som patentrettigheter faktisk innebæ-
rer.
• Kunnskapen om vår felles arv må være åpen for alle 
forskere og for hele vårt samfunn. Patentlovgivning 
er uegnet som virkemiddel for å styre investering og 
naturlig forekommende humane strukturer. 

Takk for oppmerksomheten.
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Hvordan er den norske helsetjenesten forberedt på de utfordrin-
gene som kommer i kjølvannet av det Humane Genom - prosjektet

Lars Hanssen
Assisterende helsedirektør

Min utfordring er å beskrive hvordan norsk 
helsevesen er forberedt på å takle de utfordringene 
som kommer i kjølvannet av det HUGO–prosjektet, 
som dere har fått presentert her tidligere i dag. 
Min første innskytelse er naturligvis å svare at den 
offentlige norske helsetjenesten overhodet ikke er 
forberedt på å møte denne utfordringen. Jeg er redd 
dette dessverre ikke er så langt fra sannheten.

Disposisjon
For å kunne svare på spørsmålet, er det imidlertid 

nødvendig å se litt nærmere på hvordan tilstanden 
er i den offentlige norske helsetjenesten, og hvordan 
vi prioriterer. Dessuten skal jeg forsøke å se på 
hvilke områder disse utfordringene fra HUGO-
prosjektet forventes å komme, og samtidig klargjøre 
hva jeg mener må gjøres for å møte utfordringene. 
Til slutt skal jeg si litt om hvordan det går hvis vi 
ikke lykkes.

Dagens situasjon
Den offentlige helsetjenesten knapt klarer å 

betjene dagens utfordringer. Det er vanskelig å 
rekruttere leger til mange norske kommuner. Det 
ligger ferdigbehandlede, særlig eldre og venter 
på pleie- og omsorgsplass i kommunene. Mange 
sykehusavdelinger har konstant overbelegg i kor-
ridorsenger. Sykehusene kjemper med underskudd, 
til dels i flere hundre millioners-klassen. Det er 
tilsynelatende mangel på helsepersonell, mest fordi 
de som allerede er utdannet av ulike grunner ikke 
ønsker å arbeide der samfunnet har mest behov 
for deres innsats. Eller de forlater yrket (eller den 
offentlige delen av det) på grunn av det de oppfatter 
som vanskelige lønns- og arbeidsvilkår. Av norske 
kreftpasienter får 30% strålebehandling, mens det 
er enighet i offentlige utredninger om at mer enn 
50% vil ha nytte av det og bør få det. Og så har 
Stortinget nettopp lagt opp til å kutte trekvart milliard 
i utstyrsbevilgninger til sykehusene i år. 

Genforskningen
Verden over har forskere jaktet på de små infor-

masjonspakkene som styrer våre biologiske særtrekk. 
For første gang i historien har mennesket inngått i 
et verdensomspennende forskningssamarbeid for å 
løse en enkelt, men ufattelig stor oppgave: å kartlegge 
sitt eget arvestoff, det humane genomet. Så vellykket 
har denne jakten vært, at den kan avblåses mange år 
før man hadde våget å håpe på - et kunnskapssprang 

av dimensjoner.
Et gen utøver sin virkning ved å føre til produksjon 

av et protein. Proteinene har ulike funksjoner i krop-
pen, og samspillet mellom dem er uhyre komplisert. 
Forskerne leter nå etter disse proteinene og prøver 
å avsløre hvilken virkning de har på grunnleggende 
mekanismer i cellene. Denne kunnskapen kan brukes 
til å utvikle medisinske metoder for å diagnostisere 
og behandle mange av de sykdommene vi i dag har 
lite å stille opp mot.

Så selv om en fullstendig kartlegging av genene er 
et gjennombrudd av dimensjoner, er vi fortsatt i en 
tidlig fase av den forventede kunnskapsrevolusjonen. 
Det har hersket usikkerhet om hvor fort gjen-
nombruddene vil komme, men plutselig kan de være 
her – kanskje vesentlig tidligere enn mange er villige 
til å tro i dag.

Det er ingen grunn til å tvile på at resultatene fra 
HUGO-prosjektet vil få store konsekvenser for norsk 
helsevesen på en rekke områder. Etter hvert som ikke 
bare oppbygningen, men også funksjonen til hele det 
menneskelige arvestoffet blir kjent, vil dette revolu-
sjonere vår forståelse av menneskets biologi. Dette 
vil gi opphav til ny kunnskap om hvordan sykdom 
oppstår og utvikles, og gir derfor nye muligheter for 
forebygging, diagnostikk og behandling. 

Det er derfor av grunnleggende betydning at 
helsepersonell og medisinske forskere er i stand 
til å nyttiggjøre seg denne kunnskap etter hvert 
som den gjøres tilgjengelig. Kunnskap om gener og 
geners funksjon er derfor ikke lenger reservert for 
spesialiteten medisinsk genetikk, men er og vil bli en 
integrert del av de fleste medisinske spesialitetene, 
inkludert allmennmedisin og samfunnsmedisin. 

Det er derfor helt avgjørende at denne nye vir-
keligheten gjenspeiles både inne medisinsk og 
helsefaglig forskning, utdanning og etterutdanning. 
Ellers vil selv de beste blant helsepersonell stå 
uten muligheter for å ta inn og nyttiggjøre seg den 
nye kunnskap. Da vil norske pasienter ikke få de 
muligheter andre lands pasienter får. 

Det er helt sentralt å være klar over den nære 
sammenheng det er mellom medisinsk og helsefaglig 
forskning i Norge på den ene side, og kvaliteten 
på den norske helsetjenesten også i et kortsiktig 
perspektiv på den andre. 

En kan si at det er tre grunner til at Norge må delta 
i medisinsk og helsefaglig forskning på høyt inter-
nasjonalt nivå: for det første for at vår helsetjeneste 
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skal kunne gi befolkningen det beste medisinen har 
å tilby, for det andre fordi det er en viktig kilde til 
næringsutvikling og verdiskapning (dette kommer 
jeg tilbake til), og til slutt fordi Norge som et rikt land 
har en moralsk forpliktelse til å gi sitt bidrag til den 
internasjonale forskningsinnsatsen.

Grensene for hva vi tror er mulig vil bli overskredet 
på mange områder. Behovet for høy etisk årvåkenhet 
er derfor stort. Brukt på en fornuftig måte kan 
kunnskapen om genteknologien gi oss et bedre liv. 
Forutsetningen er at teknologien blir menneskets 
tjener og ikke omvendt.

Prioriteringer
Uten egen forskning er vi ikke i stand til å ta hjem 

og innføre den kunnskap som andre lands forskere 
kommer frem med. Dessverre er det slik at Norge 
bare bruker en tredjedel av de midlene Sverige 
bruker til medisinsk forskning, og bare halvparten av 
det danskene bruker, regnet per innbygger. Dette må 
økes radikalt, ellers forblir vi en B-nasjon innenfor 
medisinsk forskning og blir snart en B-nasjon innen 
kvaliteten i medisinsk diagnostikk og behandling. 
Dette vil særlig bli tydelig innen det feltet vi i dag 
snakker om. Her må det satses, og det må satses 
målrettet.

Lykkes vi ikke her, vil det kunne føre til direkte 
brudd på de overordnede målene for den norske 
helsetjenesten, som blant annet innbefatter:
- Helsetjenestetilbudet skal være likeverdig uavhen-
gig av bosted, alder, kjønn og sosial status
- Helsetjenesten skal være av god faglig standard
- Helsetjenesten skal sette pasienten i sentrum og 
ivareta pasientens rettigheter. Sentrale elementer er 
tilgjengelighet, medbestemmelse, forståelig informa-
sjon, integritet og helhetlig tilnærming
- Prioritering skal skje på grunnlag av sykdommens 
alvorlighet og forventet nytte og kostnadseffektivitet 
av behandlingen
- Ressursutnyttelsen skal være effektiv med målet om 
å få mest mulig helse ut av hver krone. Kostnadsef-
fektiv drift handler i stor utstrekning om å yte 
tjenesten på det lavest effektive omsorgsnivå (LEON-
prinsippet). Det vil i stor grad være spørsmål om 
riktig ansvars- og oppgavefordeling

Vi må også erkjenne at helsetjenesten er en 
del av samfunnet. Utfordringene i helsetjenesten 
gjenspeiler derfor på mange måter og må forstås ut 
fra generelle utviklingstrekk i samfunnet. Samtidig er 
helsetjeneste og helsespørsmål i dag så fremtredende 
i samfunnsdebatten at helsetjenesten også i betyde-
lig grad påvirker kultur- og samfunnsutviklingen. 
Grunnleggende livssyns- og verdispørsmål diskute-
res for eksempel innenfor rammen av spørsmål 
knyttet til dagens tema.

Vi må også være klar over at opplevde utfordringer 

avhenger av hvilket ståsted og hvilken rolle en 
har. Utfordringene er ikke uavhengige av om du er 
helsepolitiker, administrativ leder, helsepersonell, 
pasient – eller hvor i verden du bor. Jeg ønsker 
at norske pasienter skal få adgang til den beste 
behandling som finnes, under forutsetning av at den 
oppfyller våre prioriteringskriterier.

Jeg mener en av de største utfordringer vi har i dag 
er å skape realistiske forventninger hos politikere, 
befolkning og helsepersonell, samtidig som nødven-
dige prioriteringer faktisk gjennomføres. Vi vil alltid 
føle at det er for lite ressurser til helsetjenesten og at 
politikere viker unna for vanskelige prioriteringer. 
På den annen side markedsfører helsepersonell dels 
tilbud som ikke alltid har dokumentert effekt, dels 
uten å vurdere tjenesten opp mot andre helsetilbud. 

Vi kan komme til å glemme å hjelpe folk til 
å ta vare på helsen sin på en sunn måte, uten 
en generell sykeliggjøring og kroppsfiksering. 
Tilnærmingen til spørsmål om endret holdning til 
fysisk aktivitet, kosthold, tobakk, rusmidler og andre 
livsstilsfenomener, er viktig for å endre og eventuelt 
bearbeide verdinormene i samfunnet. Gjennom 
dette kan vi bidra til mindre behov for at fellesskapet 
må bruke ressurser på å ordne opp for den enkelte, 
når muligheten ligger der for å ta et større ansvar 
for egen helse. 

Den nye pasientrettighetsloven gir den enkelte 
rett til nødvendig helsehjelp – nå også innenfor 
spesialisthelsetjenesten. Innen kommunehelsetje-
nesten har en slik rett allerede vært etablert i 
kommunehelseloven. Retten gjelder imidlertid 
bare dersom pasienten kan ha forventet nytte 
av helsehjelpen, og at kostnadene står i rimelig 
forhold til behandlingens effekt. Dette er et godt 
utgangspunkt for prioritering, men krever ressurser 
og politisk styrke å realisere. Mange etablerte 
behandlingsregimer i dagens medisin er ikke doku-
menterte. Det kan godt tenkes at ressurser kan spares 
ved å kutte ut disse, når nye gode behandlingsformer 
kommer. Faktisk ville vi spare store summer allerede 
i dag, hvis all ikke-dokumentert behandling ble 
fjernet med det samme.

Når Stortinget skal bestemme hvilke helsetjenes-
tetilbud det offentlige skal sørge for at er tilgjengelig 
og som det offentlige helt eller delvis skal betale for, 
må kravet til dokumentert effekt stå sentralt. 

Jeg er alvorlig bekymret for hva som vil skje hvis 
det offentlige ikke blir i stand til å tilby nordmenn 
de samme nyttige og nødvendige tjenester innen 
forebygging, diagnostikk og behandling som blir 
tilgjengelig i utlandet. Det vil etter mitt syn åpne for 
en mye større andel av private helsetjenester, som 
i seg selv ikke nødvendigvis ikke vil være et onde. 
Jeg vil imidlertid minne om Hilliary Clintons ord om 
behovet for ”managed competition”, altså en styrt 
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og regulert konkurransesituasjon. Alle som kjenner 
et privat helsemarked, vet hvordan det kan skape 
etterspørsel etter unyttige helsetjenester som det er 
mulig å tjene penger på. Både friske og pasienter 
kan da forledes til å etterspørre unyttige tjenester 
som fører til feilprioriteringer og unødvendige 
utgifter. Her vil offentlig tilsyn av et faglig sterkt 
og uavhengig Helsetilsyn og fylkeslegekorps være 
helt avgjørende.

Genetisk testing
Foruten en generell økt forståelse av den men-

neskelige biologien, vil HUGO-prosjektet gi tilgang 
på et stort antall genetiske tester til svært ulike formål. 
En ”sammenvekst” av datateknologi og genteknologi 
har bl.a ført til utvikling av såkalte bio-chips, som 
gjør det mulig å teste flere tusen gener samtidig i en 
liten bloddråpe. I genforskningen står vi overfor et 
skifte i forskningsfokus. Etter at menneskets arvestoff 
er kartlagt, er utfordringen å finne ut hvordan de 
enkelte genene fungerer. Det er kunnskapen på dette 
området som særlig vil forandre medisinen.

Jeg tror det er viktig å få tydelig fram at gentek-
nologi vil være et viktig verktøy både i forebygging, 
diagnostikk og behandling. Genetisk testing har fått 
en negativ klang i manges ører. Det er viktig å få 
fram at genteknologien ikke først og fremst vil gi oss 
unyttig og etisk betenkelig kunnskap om tilstander 
vi ikke kan gjøre noe med, men nye muligheter til å 
helbrede sykdom og påvise sykdom så tidlig at den 
kan forebygges eller behandles før det er for sent.
Etter mitt syn kan en vente seg store gjennombrudd 
når det gjelder f. eks. kreft, hjerte-kar-sykdommer, 
Parkinson, Alzheimer, og diabetes. 

Forebyggende gentester 
I hvilken grad ”forebyggende” gentester vil bli 

etterspurt gjenstår å se. Ønsker og evner folk flest 
å legge om livsstilen av frykt for fremtidig sykdom? 
Hvordan skal man forholde seg til sykdomsfremkal-
lende gener som man vet finnes i egen familie? 
Sett i lys av de enorme summene som investeres i å 
utvikle slike tester, er det liten tvil om at disse vil bli 
markedsført ganske aggressivt på det internasjonale 
markedet. Et trekk i dette bildet er utviklingen av 
såkalte selvtester som folk kan bestille over internett 
og utføre hjemme. 

Blir markedsføringen av forebyggende gentester 
vellykket vil det oppstå et svært behov for genetisk 
veiledning, grundigere utredninger og kanskje 
forebyggende inngrep. Siden dette rettes mot hele 
den friske delen av befolkningen, kan dette kreve 
meget store ressurser. Om vi legger noen begrens-
ninger på en slik utvikling innenfor Norges grenser, 
vil vi fortsatt være en del av det internasjonale 
samfunnet, og dermed bli berørt av en slik utvikling. 
Forhåpentligvis vil en økt aktivitet på det forebyg-

gende området kunne redusere behovet for senere 
behandling, men nytteverdien av hver ny gentest vil 
være vanskelig å evaluere.

Jeg har prøvd å vise at kartleggingen av det 
humane genom har et kunnskapspotensiale som vi i 
dag bare kan ane rekkevidden av. Disse mulighetene 
vil være som en bank å betrakte i forhold til fremtidig 
forskning, for å finne fram til hvilke genforandringer 
som koder for ulike sykdommer. Mens man i Norge 
etter dagens godkjenningsordning til nå har godkjent 
gentester for bare et fåtall svært alvorlige sykdommer, 
kan man i fremtiden tenke seg at det blir utviklet 
en rekke gentester for mindre alvorlige sykdommer. 
Også tilstander som det ikke er så nærliggende å 
betegne som sykdom, så som fedme og kortvoksthet 
kan også tenkes omfattet av slike tester.

Kanskje vil en enkelt gentest kunne være en del av 
en ”top-twenty” liste for å få vite hvilken risiko man 
har for å utvikle utvalgte sykdommer.

Farmakogenetikk
Et annet område som er i rask utvikling er såkalt 

farmakogenetikk. Dette handler dels om at legemid-
delindustrien utvikler nye medikamenter på bak-
grunn av økt genetisk forståelse. Like viktig er det 
å kunne forutsi hvilke pasienter som vil ha nytte av 
et gitt legemiddel, og hvem som evt. vil kunne få 
alvorlige bivirkninger. Det vil dermed kunne tenkes 
at man i fremtiden vil selge medikamenter som 
forutsetter at pasienten har bestemte genvarianter 
for at det skal ha ønsket effekt. Dette forutsetter 
imidlertid at gentestene blir vesentlig billigere enn 
i dag. 

Regulering
Medisinsk bruk av bioteknologi er i dag regulert 

gjennom bioteknologiloven. Sosial- og helsedepar-
tementet har delegert forvaltningen av loven til 
Statens helsetilsyn. Til å bistå oss i dette arbeidet har 
Helsetilsynet opprettet et fagråd som er satt sammen 
av fagfolk med bred kompetanse innen området 
medisinsk bioteknologi. Fagrådet ledes for tiden av 
professor Inger Sandlie, Universitetet i Oslo.

Utviklingen av selvtester må forventes å fortsette 
med raske skritt. Bruken av prediktive og presymp-
tomatiske gentester for eget bruk vil kunne være i 
strid med dagens bioteknologilov. Bioteknologiloven 
har som hovedregel at slike gentester bare skal kunne 
gjøres av godkjente institusjoner. Likevel er det et 
spørsmål om det vil være praktisk mulig å hindre 
at selvtester som utvikles og finnes tilgjengelige 
tas i bruk, selv om bruken skulle være i strid med 
bioteknologiloven. 

EUs direktiv om medisinske selvtester omfatter 
antakelig også gentester. Vurderingen av dette 
direktivet gjøres nå i forhold til norsk lovgivning. 
Dette arbeidet har også Helsetilsynet vært trukket 
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inn i. Internett vil dessuten gjøre det relativt enkelt 
å få tilgang til slike produkter hvis de tilbys utenfor 
landets grenser.

En mulig sterk økning i bruken av gentester, 
enten som selvtester og/eller testing innenfor 
helsetjenesten, vil kunne gi et sterkere press på 
prioriteringer. Funn som tilsier at risiko for sykdom 
foreligger vil gi et behov for at tilgjengelige forebyg-
gende, eventuelt behandlingsmessige tiltak settes 
inn. Umiddelbart vil det kunne føre til økt behov for 
helsetjenester, og til ytterligere prioriteringsproble-
mer. Likevel vil man også kunne argumentere med at 
det vil være regningssvarende å rette forebyggende 
tiltak mot de som reelt befinner seg i en risikogruppe. 
Behovet for å bygge ut kompetanse og gi økt tilgang 
til den type helsetjenesten som ivaretar behovene 
for denne pasientgruppen (hvis man skal kalle 
dem pasienter), må vi imidlertid ta høyde for i den 
fremtidige utviklingen av helsetjenesten.

Foruten direktivet om medisinske selvtester, vil 
patentdirektivet stå sentralt i diskusjonen om den 
framtidige utviklingen. Enkelte har hevdet at det 
ikke bør være mulig å ta patent på liv. Spørsmålet 
blir vel om det i fremtiden vil være mulig for Norge 
eventuelt å ha en strengere regulering av dette enn 
man finner internasjonalt. 

Patentdirektivets rettslige konsekvenser er, så vidt 
jeg skjønner, ikke helt klarlagt. Hvorvidt Norge ut fra 
internasjonale forpliktelser vil stå fritt til å forby at 
det tas patent på liv er dermed så langt ikke avgjort. 
Hvis Norge skulle legge seg på en meget streng 
linje i dette spørsmål vil det imidlertid kunne bli 
mindre attraktivt å legge forskningsprosjekter hit og 
dette vil alvorlig kunne redusere norske pasienters 
mulighet for å få den beste behandling i fremtiden. 
I tillegg til at norsk bioteknologisk etablering og 
næringsutvikling ville kunne falle bort. 

Noen vil også hevde at det er bedre med en fri 
og uavhengig forskning ved universitetene, uten 
”nærkontakt” med f. eks. legemiddelindustrien. Det 
kan da være interessant å merke seg hva etikkprofes-
sor Jan Helge Solbakk skrev i Dagens Medisin for 
noen uker siden:

”Mesteparten av de behandlingstilbud som i 
dag tilbys våre pasienter er ikke et resultat av den 
frie, åpne og altruistisk motiverte forskning, slik 
legeforeningen synes å hevde, men nettopp av 
forskningsvirksomhet «kompromittert av kommer-
sielle interesser», for å holde oss til legeforeningens 
språkbruk. For enten vi liker det eller ikke er det 
den privat finansierte legemiddelindustrien som 
i dag representerer lokomotivet i utviklingen av 
nye diagnostiske og behandlingsmessige tilbud. 
Et nei til EU-direktivets artikkel 5 vil derfor ikke 
nødvendigvis være til fordel for pasienters fremtidige 
behandlingsmuligheter. Det fordrer nemlig at man 

samtidig er i stand å utvikle et mindre kompromitte-
rende stimuleringssystem for forskere og forsknings-
institusjoner enn det patentrettighetstenkningen i 
dag representerer. Et slikt alternativt system - som 
bedre ivaretar såvel hensynet til «menneskelige 
gener og gensekvenser» som samfunnets interesser 
- finnes imidlertid ikke i dag. Av den grunn er det 
kanskje også viktig å minne om at mennesket faktisk 
er noe langt mer enn sine gener.”

Utviklingstrekkene framover, som jeg har nevnt 
noe om, men som også kan vise seg bli helt annerle-
des, vil stille oss overfor utfordringer som berører 
enkeltmennesker i sterk grad. Mulighet for gentes-
ting i økt omfang av mennesker i alle aldre vil gi 
utfordringer på mange plan. Etiske og verdimessige 
spørsmål må gis bred plass i en diskusjon om hvilken 
rettslig regulering vi bør ha. Mye vil være avhengig 
av reguleringen internasjonalt, men det blir også et 
spørsmål om i hvor stor grad vi ønsker å ta ny teknikk 
i bruk, og hvilken beskyttelse samfunnet ønsker å gi 
til for eksempel barn og andre som ikke er i stand til 
å gjøre selvstendige valg.

Ved vedtakelsen av bioteknologiloven i 1994 ble 
det bestemt at loven skulle evalueres etter 5 år. Den 
tekniske og medisinske utviklingen siden loven 
trådte i kraft har vist at dette var en klok beslutning. 
Det er grunn til å tro at historien vil gjenta seg og 
at regelverket i framtiden vil måtte revideres slik at 
det framstår som hensiktsmessig i forhold til den 
ekspansive utvikling vi ser nå. Denne utviklingen vil 
så langt jeg ’kan se bli enda tydeligere i framtiden. 
I første omgang ser vi fram mot den evaluering som 
Sosial- og helsedepartementet nå arbeider med.

Genterapi
Genterapi går i korthet ut på at man bytter ut et 

gen som ikke fungerer som det skal, med et friskt gen 
– eller at man stimulerer eller hemmer de stoffene 
genene lager. Teoretisk er dette en meget løfterik 
behandlingsform fordi de griper inn i det første 
leddet i den kaskaden som utløser sykdom. Derfor 
vil den kunne gi svært få bivirkninger, samtidig som 
den er uhyre effektiv fordi den angriper årsaken til 
sykdommen og ikke symptomene. 

Genterapi er et område som det knyttes store 
forventninger til, bl.a. innen kreft, Parkinson og 
Alzheimer selv om dette er en teknologi som enda 
er i en tidlig fase. 

Et konkret eksempel kan være genterapi som 
klarte å rette opp genetisk betinget immunsvikt 
hos tre spedbarn. Disse ”boble-barna” hadde 
måttet leve resten av sitt liv i en sterilt telt 
uten den nye behandlingen, men er nå på grunn 
av genterapi like sunne og motstandsdyktige 
som alle andre barn og kan leve et normalt liv. 
Det er nylig utarbeidet en utmerket rapport fra 
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Senter for Medisinsk Metodevurdering, som gir en 
god oppsummering av studier fra hele verden på 
området genterapi. I Norge er foreløpig godkjent 
2 genterapistudier som begge er kreftrelatert. Rap-
porten slutter seg til Helsetilsynets anbefaling om at 
det etableres 2 kompetansesentra i Norge, slik at vi 
kan ta del i teknologiutviklingen på dette området.

Fremtidsutsiktene knyttet til genterapi kan virke 
skremmende. Risikerer vi å forandre arvestoffet 
slik at fremtidige generasjoner får lide for vårt 
kortsiktige behov for helbredelse? Har metoden 
bivirkninger vi ikke kjenner til? Det kan reises mange 
berettigede spørsmål av denne typen, og som for 
alle nye teknologier, må vi ta dette alvorlig og utvise 
nødvendig aktsomhet. På den annen side må vi ikke 
la oss lamme av ubegrunnet frykt og dermed gå 
glipp av verdifulle muligheter til å hjelpe alvorlig 
syke mennesker.

Vi må heller ikke glemme at mange av dagens 
behandlingstilbud har betydelige bivirkninger og 
skadevirkninger. Hvis vi får genterapi til å fungere 
slik den er tiltenkt, vil den antakelig ha langt færre 
bivirkninger enn dagens medikamenter. Det er også 
viktig å være klar over at genterapien kun retter seg 
mot vanlige kroppsceller, kjønnscellene blir ikke 
berørt. Det betyr at endringene vi foretar, ikke vil bli 
overført til kommende generasjoner.

Industriell utvikling
Genteknologi vil også få stor betydning i legemid-

delindustrien, slik Olav Flaten i dag har redegjort 
for. Metodene legger grunnlag for en rekke lege-
midler, vaksiner og diagnostika som før var vanske-
lig å produsere. Nesten alle nye medisiner som 
kommer på markedet nå, bygger på disse metodene.
Når det gjelder industriell utnyttelse av bioteknologi 
er det lav aktivitet i Norge. Dette medfører at det blir 
vanskelig for forskningsmiljøene å skaffe tunge og 
seriøse samarbeidspartnere i industrien, noe som er 
helt nødvendig for å sikre tilstrekkelig finansiering 
av denne type forskning. Man kan spørre seg om 
Norge i det hele tatt har noe å stille opp i dette 
kappløpet, når en ser hvilke summer som investeres 
i utlandet. 

Direktør Geir Stene-Larsen i Forskningsrådet 
skrev en viktig kronikk i Dagens Næringsliv 28.4. i år 
og jeg sakser litt av det han skrev (litt sammenpres-
set):

”Hvert år kjøper helsesektoren varer og tjenesteer 
for femten milliarder. Nitti prosent av dette er import, 
og sytti prosent er farmasøytiske produkter. Dette 
viser potensialet for næringsutvikling og økonomisk 
inntjening er stort. Hovedproblemet er likevel ikke 
inntektstapet, men det at Norge går glipp av ring-
virkningene medisinske forskning og farmasøytisk 
industri gir i andre deler av næringslivet.

Bio-industri analytikere mener at 70% av indus-
triøkonomien og 40% av den totale globale økono-
mien vil være knyttet til bioteknologi om noen tiår. 
Norge blir en lilleputt i dette spillet. Det politiske 
miljøet har lenge hatt en kritisk innstilling til 
farmasøytisk industri. Samtidig har vi satset lite 
på medisinsk forskning. Resultatet er at vi har en 
svakere farmasøytisk industri og medisinsk forskning 
enn vår naboland. Mange av de store multinasjonale 
konsernene har de siste bårene lagt om sin strategi 
fra å være selvforsynt med alt – fra forskning til 
markedsføring og salg – til å kjøpe tjenester der 
hvor de er billigst og best. Det betyr at fremtidens 
farmasøytiske konsern vil ha form av multinasjonale 
nettverk der også små land kan finne sine nisjer. 
Det er dette som ligger bak at Finland nå satser 
på forskning. Samme strategi fra Norge vil kunne 
vise seg å være lønnsom også i økonomisk sam-
menheng.”

Vi har også en del eksempler på vellykkede norske 
bedrifter (Axis-Shield, PhotoCure osv).

Ser man til Island, er det likevel tydelig at også 
mindre land kan tiltrekke seg både spennende 
arbeidsplasser og kapital dersom forholdene legges 
til rette. Riktignok er tilfellet på Island omstridt, men 
en kan jo tenke seg flere ulike modeller for et slikt 
samarbeid. Det er verdt å merke seg at Norge har 
mange av de samme forutsetningene som Island for 
å kunne være en interessant samarbeidspartner. Vi 
har en genetisk homogen befolkning, relativt gode 
helseregistre og biologisk materiale er systematisk 
samlet inn og lagret over lang tid, såkalte biobanker. 
Den rettslige status når det gjelder eiendomsrett 
eller bruksrett over biobankene er imidlertid uklar. 
Helsetilsynet har derfor vært en pådriver til at det nå 
er opprettet et regjeringsoppnevnt utvalg som skal 
vurdere ulike sider ved innhenting, lagring og bruk 
av menneskelig biologisk materiale. Det er viktig at 
man her klarer å sikre personvernet, samtidig som 
man får utnyttet dette verdifulle materiale til beste 
for samfunnet.

Informasjon/debatt
Som en følge av spredt og lite helhetlig informa-

sjonsaktivitet fra det offentliges side, er informa-
sjonsarenaen i stor grad overlatt til grupperinger med 
sterke egeninteresser innenfor området. Dette kan 
være biomedisinsk industri, interesseorganisasjoner 
eller enkeltpersoner med ”sterke” meninger. Folk 
flest møter derfor dette området gjennom til dels 
sensasjonspregede mediaoppslag, og flertallet har 
ikke tilstrekkelig basiskunnskap for å forta en 
nødvendig ”sortering” av det som presenteres. Det 
vil derfor være viktig med saklig informasjon, slik at 
den offentlige debatt blir mer nyansert og realistisk. 
I fremtiden vil en måtte foreta en rekke viktige 



31

Post HUGO-æraen

politiske beslutninger på dette området. Det er da 
viktig at beslutningene fattes på grunnlag av en bred 
og mest mulig kvalifisert debatt.

Som et første skritt på veien mot en mer omfat-
tende informasjon i offentlig regi, har Helsetilsynet i 
samarbeid med Bioteknologinemnda søkt om midler 
til en 4-årig handlingsplan for informasjonsvirksom-
het knyttet til medisinsk bruk av bioteknologi. Total 
kostnadsramme er 25 millioner kroner. Målgruppen 
vil være både helsepersonell og samfunnet generelt.

Utfordringene
Dette er med andre ord et område som gir helse-

vesenet helt spesielle utfordringer. For det første 
går utviklingen så raskt at det er krevende å holde 
seg oppdatert. Store deler av utviklingen drives 
frem i regi av multinasjonale selskaper som skal ha 
avkastning på investert kapital. En må derfor forvente 
aktiv markedsføring og relativt dyre produkter som 
til dels er patentbeskyttet. Personvernhensyn vil etter 
hvert gjøre seg sterkt gjeldene, da enhver biologisk 
prøve fra et menneske vil kunne avsløre store 
mengder med til dels svært følsomme opplysninger. 
Allmenn tilgang til internett gjør at folk flest kan 
holde seg orientert om sin egen lidelse, og hvilke 
tester eller behandlingsopplegg som er tilgjengelige 
på verdensbasis. Dette kan føre til et massivt press 
mot helsevesenet om kostbare analyser og behand-
lingsopplegg. Dette er først og fremst et press som 
har økonomiske konsekvenser. Norge kan også 
oppleve et press mot den norske lovgivningen på 
dette området dersom denne avviker mye fra land 
det er naturlig å sammenligne seg.

Hvordan skal så helsevesenet forberede seg på 
denne ”nye” situasjonen? Skal man forsøke å svare 
på det må som nevnt informasjon og utdannelse bli 
viktige stikkord. Helsepersonell trenger å være faglig 
oppdatert for kritisk å kunne vurdere og ta i bruk 
nye metoder. Befolkningen generelt trenger saklig 
informasjon om muligheter og dilemmaer som ny 
teknologi bringer, både for å kunne delta i viktige 
demokratiske beslutningsprosesser og for å kunne 
treffe beslutninger på egen hånd. Lover og forskrifter 
som regulerer området må kontinuerlig vurderes og 
oppdateres, slik at disse gjenspeiler virkeligheten og 
fungerer hensiktsmessig. Dette er et område hvor 
det vil være vanskelig for et land å opprettholde 
særegen regulering, men hvor en i større grad må 
søke internasjonale overenskomster. Vi bør også 
legge forholdene til rette for biomedisinsk industri-
etablering i Norge, slik at vi kan øke aktiviteten 
og kunnskapsnivået innenfor bioteknologi. Det 
vil gi positive ringvirkninger inn i de medisinske 
forskningsmiljøene såvel faglig som økonomisk. 
Det er derfor viktig at Forskningsmeldingen som 
har medisinsk og helsefaglig forskning som et av 

fire satsingsområder, følges opp med en konkret 
opptrappingsplan for forskning både finansiert av 
det offentlige og næringslivet. Dette må være en 
prioritert oppgave for Regjeringen.

Vi kan forvente at det kunnskapsmessige grunn-
laget for medisinsk behandling og diagnostikk vil 
bli totalt forandret i løpet av få år. Leger som ikke 
har tilegnet seg kunnskap om genteknologi kan få 
store problemer med å følge med. Allerede i dag har 
mange norske leger store problemer med å forstå 
hva som formidles på internasjonale medisinske 
kongresser fordi deres kunnskapsbase på en måte 
er blitt foreldet. Ekstra alarmerende at det praktisk 
talt ikke er noen medisinere som søker om eller 
får stipend i disse feltene i Forskningsrådet. Vi 
risikerer å få et generasjonsskifte der en stor andel 
av legestanden ikke lenger er a jour med utviklingen. 
Vi risikerer også at den gjennomgripende endringen 
i medisinsk forståelse som genteknologien innfører, 
gjør det vanskelig for disse legene å sette seg inn 
i det nye på bakgrunn av den grunnutdanningen 
de i sin tid fikk. 

Prinsippet om regionalisering av sykehustjenesten 
er i de senere år blitt styrket, og universitetssykehu-
sene har fått en nøkkelrolle i sine regioner. Utplas-
sering av studenter ved sykehus og helseinstitusjoner 
i regionen har ført til mer aktivt samarbeide mellom 
universitetene og sykehusene. Dette samarbeidet må 
utvides til solide nettverk for å møte de utfordringer 
postHUGO-æraen gir. Det kan også argumenteres 
med at universitetene må få en mer aktiv direkte rolle 
i spesialistutdanningen for å sikre forskningsbasert 
spesialistutdanning og dette vil også kunne gjelde 
turnustjenesten.

Når vi nå går fra strukturell genomforskning til 
funksjonell genomforskning, vil det kreve betyde-
lige investeringer for universitetssykehusene og 
universitetene å henge med i dette. Men hvis vi ikke 
investerer, vil vi ikke kunne nyttegjøre oss fremskritt 
og viten i utlandet, og dermed vil norske pasienter 
og norsk helsevesen bli akterutseilt. Sykehusene 
vil ha viktige oppgaver innen ikke bare pasientbe-
handling, men også opplæring av pasienter og 
pårørende, utdanning av helsepersonell og forskning.
Forskningsinnsatsen er lav, det er store rekrut-
teringsproblemer, og vi vil om kort tid få store 
problemer med å fylle lærestillingene med fors-
kningskompetente medisinere. Hvis vi forutsetter 
at genterapi og molekylærmedisin kan komme til å 
bli slike hjørnestenene i morgendagens forebygging, 
diagnostikk og behandling, haster det virkelig. Og 
da er vi tilbake ved helsetjenestens økonomi og 
organisering - og det samme for forskningen. 

Befolkningen krever et skikkelig løft, de vil ikke 
ha en B-nasjon i medisinske tjenester. 

Får de det?
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Jeg er bedt om å snakke om genteknologi ut fra 
Forskningsrådets ståsted og om hva Norge må gjøre 
for å utnytte mulighetene.

Informasjonsteknologien har gitt oss det vi kaller 
den nye økonomien, mens genteknologien har gitt 
oss den nye biologien. All biologisk forskning vil blir 
endret som følge av dette. Tidligere har vi studert 
organismene slik de har presentert seg. Nå kan vi i 
tillegg studere dem på gennivå. Det skaper en helt 
ny biologi som innen medisin vil revolusjonere både 
diagnostikk, forebyggende tiltak og behandling. Også 
matproduksjonen vil kunne revolusjoneres, kanskje 
spesielt den globale produksjonskapasiteten for 
mat som vi vet er begrenset. Med genteknologi kan 
kapasiteten økes. ”Golden Rice” (inneholder vitamin 
A) er et godt eksempel på hvordan en matvare 
kan utvikles og tilføre næringsstoffer til deler av 
verdens befolkning som ikke får dette tilført på 
annen måte. ”Functional food”, dvs matvarer som 
har spesielle helseeffekter, er et annet område innen 
mat som vokser raskt og der bioteknologien vil 
kunne utnyttes til å utvikle nye produkter, som f 
eks kolesterolreduserende yoghurt mm. Her er det 
mange muligheter for bedret matkvalitet både når 
det gjelder smak, holdbarhet og innhold av nærings-
stoffer, eller for mer miljøvennlig produksjon. 

En av grunnene til at vi er her i dag, er at gentek-
nologien også reiser flere etiske spørsmål, og det er et 
åpenbart behov for risikovurdering. Den potensielle 
nytten/fordelene må veis mot risiko/ulemper. Skal 
dette kunne gjøres på en intelligent måte, må vi ha 
kunnskap som er basert på forskning. Det kan synes 
etisk høyverdig å si ”nei”, men det er samtidig en 
aktiv handling som kan også har flere konsekvenser. 
Vi kan holde oss til eksempelet med ”Golden Rice”. 
Når vi vet at det i hvert fall er 15 millioner barn som 
hvert år blir blinde på grunn av A-vitaminmangel, er 
det ganske tøft å stå i Norge og si at vi skal vente i 10 
år med å ta denne risen i bruk! 150 millioner barn skal 
altså bli blinde fordi vi ikke ønsker genmodifiserte 
matvarer? Det er vanskelig å ta etiske beslutninger, 
og vi må ha kunnskap for å kunne balansere ulike 
forhold mot hverandre.

Man kan spørre seg hva som egentlig er nytt ved 
genforskningen. Genteknologene styrer rekombina-
sjonen (kryssing) på en svært spesifikk måte, og de 
selekterer individer ut i fra menneskers interesser. 
Dette er egentlig ikke så veldig nytt, det gjøres 
også i tradisjonelt avlsarbeid der man i hvert fall 
styrer rekombinasjonen innen nære slekter. På den 

måten har man avlet fram spesielle hunderaser og 
fått fram hvete som er en krysning mellom to arter 
– åpenbart etter menneskers behov. Kua er også 
et godt eksempel; et genteknologisk monster som 
produserer 40 liter melk om dagen, stort sett hele 
året, og altså i høyeste grad modifisert i forhold til 
”normalen”. Men det er akseptert, kanskje fordi det 
er skjedd over lang tid. 

Rekombinasjoner er hele basis for evolusjon. I 
naturen er det en økologisk, ofte brutal virkelighet 
som styrer seleksjonen, og ikke hva mennesker 
ønsker. En av forskjellene mellom gentekno-logi 
og naturlig seleksjon, er at vi med genteknologi 
ganske enkelt kan overføre et gen fra en art til en 
annen. I dag er det imidlertid kjent at mitokondriene, 
cellens energiprodusent, opprinnelig kommer fra 
noen bakterier, og vi vet at kloroplasten i planten 
opprinnelig kommer fra blågrønnalger. Naturen 
har altså bestandig sjonglert med gener, og dette 
er egentlig hele grunnlaget for evolusjonen. Så det 
spørs om det ikke i første rekke er presisjonen og 
hastigheten på de genetiske endringene som er 
det nye. 

I Norge er opinionen splittet. Norge er vel på 
verdenstoppen i skepsis, og nordmenn har lave 
forventninger til de mulige positive effektene av 
genteknologi. Hvorfor har vi dette bildet – er det 
media som har forårsaket dette? Folk er engstelige for 
uopprettelig skade på helse og miljø, og det tror jeg i 
utgangspunktet er en sunn skepsis. Men det er viktig 
å balansere fordeler og ulemper opp mot hverandre. 
Økt kunnskap er viktig. Det er vist at økt kunnskap 
fører til at flere blir positive til genteknologi, men det 
er også flere som blir negative. 

I Norge lever vi i en illusjon om evig velstand. Vi 
tutes ørene fulle om at vi er søkkrike, og pengene 
syltes ned i oljefond. Virkeligheten er at hvis vi ønsker 
samme vekst som nå (to prosent) i BNP de neste 20 
år, trenger vi å øke verdiskapingen i Norge, blant 
annet for å  dekke økte utgifter til helsevesen og 
utdanning. Det vil oppstå et såkalt verdiskapingsgap, 
og det er nødvendig å få til innovasjoner. Vi trenger 
lønnsomme bedrifter og et solid næringsliv, og dette 
krever forskning. Det er tre stikkord som da blir 
viktige:

- vi trenger ideer til innovasjoner
- vi trenger kompetanse
- vi trenger næringsklynger 
Det å kjøpe opp butikker og lage kjeder etter 

utenlandsk mønster, er et eksempel på en idé.. Stein 

Genteknologi i Norge: hva må vi gjøre for å utnytte mulighetene?

Lars Aukrust
Direktør i Forskningsrådet
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Erik Hagen og Reitan fikk denne ideen samtidig. De 
gikk i banken, lånte penger og  kjøpte opp butikker. 
Nå er de søkkrike. Det viser et kolossalt potensial 
i selv enkle ideer. Men det er også veldig tungt å 
implementere ideer, og det er vanskelig å lykkes – 
det vet alle som har prøvd på det. Derfor er det så 
viktig velge riktig idé. 

I framtidens næringsliv vil det særlig være kunn-
skap og kompetanse som vil være  konkurransefakto-
rer. Kunnskap forandres raskt, og tilgang på kvalifisert 
personell er kritisk for kompetansebedriften. Både 
kompetanse og ideer utvikles innenfor det feltet en 
arbeider. Forskning er morsomt og spennende ved 
at den åpner dører til nye områder hvor ingen har 
vært før. Det er som å plukke epler i en hage sammen 
med mange andre mennesker, til det ikke er flere 
epler igjen. Gjennom forskning kan en komme inn i 
nye hager med trær fulle av epler som ennå ikke er 
plukket. Verdiskaping krever ideer for innovasjon, 
kompetanse og næringsklynger. Forskning gir både 
ideer og kompetanse. Forskning bidrar også i aller 
høyeste grad til internasjonal nettverksbygging og 
dermed til å etablere næringsklynger. 

Hvis vi sammenligner samfunnet med et fly, 
kan forskning betraktes som motoren. I Norge er 
denne motoren svak. Selv om Norge er rikere enn 
noen gang, ligger vi på bunnivå i FoU-investeringer 
i prosent av BNP. I motsetning til for eksempel 
Finland, som satset knallhardt på forskning for 6 
– 8 år siden da landet var i en dyp krise og hele 
markedet forsvant. Vi har store muligheter i Norge, 
og da er det tragisk at forskning nedprioriteres og 
at politikerne og befolkningen har tillatt det å skje. 
Vi må fylle verdiskapingsgapet, og som et minimum 
må vi gjøre alt vi kan for å få løftet Norge opp på 
OECD-gjennomsnitt.

Vi har nylig fått en Stortingsmelding (nr 39/1998-99) 
som er svært positiv. Her heter det blant annet 
at vi skal opp på OECD-nivå i løpet av noen år. 
Grunnforskning prioriteres høyt, og det er plukket 
ut noen satsingsområder. Norge er et lite land med 
4,5 millioner mennesker. Vi kan ikke bli best på alt. 
Ifølge meldingen bør vi prioritere marin forskning, 
informasjonsteknologi, medisin og helse, energi/miljø 
(her ligger jo oljen) og grunnforskning for øvrig. I 
Stortingets behandling våren 2000 fikk meldingen 
bred tilslutning. Signalene i forbindelse med revidert 
nasjonal-budsjett er imidlertid ikke like lovende. 
Alle gode krefter må nå si at politikerne må stå for 
det de har sagt.

I forskningsrådet har vi tatt inn over oss at 
Norge vil få et gap mellom inntekter og utgifter – et 
verdiskapingsgap, og vi har vurdert hvilke naturlige 
fortrinn Norge har med tanke på økt verdiskaping. 
Da peker marin sektor seg ut. Den bygger på naturlig 
konkurransefortrinn. Vi er allerede verdens største 

eksportør av fisk, og vi mener at det er potensial for 
å øke eksportverdien fra 30 milliarder i dag til 150 
milliarder innen år 2020. Men dette er et potensial 
og kommer ikke av seg selv. Forskning vil være et 
sentralt virkemiddel for å utløse potensialet fordi det 
gir spisskompetanse og ideer til innovasjon. 

Norske universiteter er lite næringslivsorientert. 
Da jeg gikk på universitetet, var det ikke stuerent å 
ha noe med næringslivet å gjøre i det hele tatt. Vi har 
et uvanlig og ikke-fungerende system for eierskap 
til oppfinnelser. Forskerne eier selv oppfinnelsene, 
ingen er interesserte i å hjelpe dem, og de har selv 
ikke ressurser til å gjøre noe med det. Dette fungerer 
ikke i praksis. Andre steder, som for eksempel i USA, 
er det et godt utviklet system hvor det er mange med 
felles interesser går sammen om å utvikle en idé, 
og da fungerer det. I Norge bør vi se hva de beste 
gjør og lære av dem. Det burde være en enkel sak 
og koster ikke stort.

Vi har også en mangelfull innovasjonskultur, og 
det er litt verre. Vi må lære oss å jobbe med ideer på en 
bedre måte enn det vi har gjort hittil. Universitetene 
har vært sultefôret i flere år, kompetanseutviklingen 
lider og det er dårlig rekruttering til realfagstudi-
ene. Når industri skal etablere seg, velger de nå 
geografiske områder der det er god tilgang på kom-
petanse og fagmiljøer, gode økonomiske betingelser 
for bedriften og de ansatte, attraktive juridiske og 
byråkratiske rammebetingelser, bestemmelser om 
arbeidsmiljø og ansettelser, krav til helse, miljø 
og sikkerhet, opphavsrett og beskyttelse, emigra-
sjonsbestemmelser osv. Her ligger vi dårlig an. 
Spesielle bestemmelser gjør at det ikke er lett å få 
en gjesteforsker til å komme til Norge. Hvis han har 
høy kompetanse, er det ekstra vanskelig, har jeg 
hørt folk klage over. Hvis vi ikke ønsker å ha noen 
bioteknologisk industri i Norge, så har vi gjort alt 
riktig…. I Sverige er det årlig ca. 240 etableringer 
innen bioteknologi, mens vi har 30-40.  

Hva bør vi gjøre i Norge?
Vi bør påvirke opinion og politikere: 
- Markedsføre alvoret i verdiskapingsgapet og få 

slutt på følelsen av evig velstand.
- Det er behov for innovasjoner, og vi bør mar-

kedsføre forskning som viktig også for innovasjon og 
utvikling av næringsliv. 

- Vi bør markedsføre hvordan genteknologien 
skaper en ny biologi som vil påvirke hele samfunnet. 
Du kan protestere eller mislike det, men gentekno-
logien er der og er kommet for å bli. 

- Vi må ha kompetanse for å kunne gi kvalifiserte 
råd. 

- Vi må starte med de gode formål, ikke bedriftens 
behov. Mulighetene til å hjelpe barn med ”Golden 
Rice” som jeg nevnte, og gode medisinske problem-
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stillinger. 
- Og vi må forske på risiko. Vi trenger kompetanse 

om de farlige sidene ved genteknologien og områder 
der vi må være føre var.  

- Vi må bygge opp tillit gjennom handling og 
respekt.

Vi må rydde i regelverket
- Vi bør redusere de norske kravene til utsetting 

av GMO til europeisk nivå. Det er ingen grunn 
til at det skal være strengere i Norge enn i andre 
europeiske land. 

- Vi må rydde i begrepene “føre-var-prinsippet”, 
“bærekraftig utvikling” og “samfunns-nytte” i gen-
teknologiloven. Generelt og objektivt er det ingen 
grunn til at vi i Norge skal stille ekstraordinære 
krav. Grensen mellom innesluttet bruk og utsettelse 
tolkes strengere i Norge enn andre land. Selv om 
det er avklart at det ikke er risiko for helse og miljø, 
kreves det dokumentert samfunnsnytte og at det 
skal bidra til bærekraftig utvikling, før utsetting eller 
markedsføring/salg tillates. Ingen andre har den 
tilleggsbestemmelsen. 

- Miljøverndepartementet betrakter veksthus som 
utsetting og stiller krav om betonggulv, filter og 
sluser osv. Dette blir kostbart, og er en strengere 
praksis enn i andre land. Norge har strengere krav til 
håndtering av GMO (genmodifiserte organismer) enn 
av  mikroorga-nismer. Folkehelsa har ikke spesielle 
regler for Aidsvirus, men hvis noe er genmodi-fisert, 
er det virkelig farlig! Dette er et tankekors. 

- Vi bør tilslutte oss EUs patentdirektiv
- Vi bør utvikle incentiver som gjør det attraktivt 

for bedrifter å etablere og utvikle seg i Norge.

Vi må utvikle en innovasjonskultur
- Vi må lære oss å arbeide med ideer, og vi bør 

adoptere velprøvde retningslinjer og ordninger for 
eierskap til oppfinnelser ved våre universiteter. 

- Vi bør adoptere og oppmuntre til en aggressiv 
patenteringsstrategi. Et lite land som Norge har stor 
fordel av det. Verken Nycomed eller Axsis ville blitt 
det de ble uten patenter. 

- Vi bør investere i internasjonalt samarbeid, 
særlig med USA som er veldig langt fremme innen 
dette området

- Vi må investere i forskning og utdanning. Person-
lig er jeg fascinert av ideen om å sende gode forskere 
ikke bare til eksterne universiteter, men også til 
bedrifter. Da kan de komme tilbake til Norge med 
en virkelig ”business feeling” som man får av å 
arbeide der. 

Utnytte våre fortrinn
- Vi bør utvikle marin bioteknologi. Vi bør bruke 

den marine sektor som en spydspiss til å utvikle norsk 
genteknologisk forskning og næringsliv. Konkret bør 

vi ta lederrollen i verden når det gjelder genteknologi 
for laks, og jeg mener vi bør bruk oljepenger til å 
kjøpe en del av denne jobben, det ville ikke vært 
inflasjonsdrivende. 

- Vi bør øke innsatsen innen bioprospektering, 
marin ekstrembiologi og utnyttelse av avfall. Bio-
prospektering er jakten på spesielle molekyler og 
immunologiske prinsipper osv. som naturen har 
utviklet gjennom tusener og millioner av år, og som 
kan finnes for eksempel i  arktiske havområder. Det 
er mulig at verdien av havets gener vil vise seg å 
være større enn verdien av både fisk og olje. Her er 
det et kjempepotensial

Vi bør begynne å tenke nytt og annerledes. I Norge 
starter tenkingen alltid i laboratoriet, så gis det litt 
støtte av Forskningsrådet og SND, det etableres 
en bedrift, og så prøver en å selge den ut. Det er 
en tung vei å gå. Et alternativ er å lisensiere inn 
ideer. Nycomeds største internasjonale konkurrent, 
Shearing, begynte som lisenstaker fra Nycomed. For 
hver som lisensierer ut, er det mange som lisensierer 
inn. 

Hva gjør Forskningsrådet? 
Vi strever for å få støtte til behovet for mer 

forskning. Bioteknologiforskning øker i alle områdene 
i Forskningsrådet, og vi har opprettet et internt 
koordineringsutvalg som sørger for god kommunika-
sjon mellom dem. Innenfor det som kalles ”forskning 
for verdiskaping” er bioteknologi utpekt som et 
prioritert kompetanseområde. Da mildene fra Fors-
kningsfondet kom, gikk to områder sammen om en 
egen bioinformatikksatsing, spesielt knyttet opp 
mot laksen, i tråd med Forskningsmeldingen. Vi 
holder også på å opprette et felles etikkprogram 
der alle områdene deltar, for å ta ivareta “vær 
varsom”-prinsippet. Områdene Medisin og helse og 
Bioproduksjon og foredling har et konstruktivt og 
fint samarbeid innen mat og helse. 

Oppsummering
Genteknologien vil bli særdeles viktig, både for økt 

livskvalitet – kanskje sørlig med tanke på muligheter 
innen medisin- og helse, og for økt verdiskaping 
både i farmasøytisk industri og innen matproduk-
sjon. Og den kommer enten vi liker det eller ikke. 
Norges håndtering av genteknologi er så restriktiv 
og negativ at bioteknologi i Norge er underutviklet. 
Samtidig tilsier verdiskapingsgapet at vi må legge 
bedre til rette for næringsutvikling, og vi må tilpasse 
regelverket til europeisk nivå. Vi må utvikle økono-
miske insentiver for næringslivet som gjør at det er 
interessant å slå seg til i Norge. Vi må øke satsingen 
på genteknologisk forskning.

Tusen takk for invitasjonen, anledningen til å 
snakke på dette viktige møtet og for oppmerksom-
heten!
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Sagbakken, Elin E.   Legemiddelindustriforeningen
Sandlie, Inger   Bioteknologinemnda
Sandvold, Marit   Norsk Hydro ASA
Schorre, Hans-Jürgen   Kirkerådet
Skavelid, Sigrid   NESH
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Skogstrøm, Lene   Aftenposten
Skånseng, Marianne  Avd. for molykylær biologi, UiO
Steenbuch, Inger  
Steinsnes, Gro Torill 
Strand, Guro   Glaxo W.
Sundar, Tom   Tidsskrift for Den Norske Legeforening
Syversen, Alf Tore 
Sælen, Marianne   Sosial- og helsedepartementet, sykehusav
Sønju, Haakon    Norges Landbrukshøyskole
Tennøe, Tore   Sosial- og helsedepartementet
Thommesen, John Einar  UiO, avd. for Molykylær Cellebiologi
Thorsby, Erik   Rikshospitalet, Avd Transplantasjonsimm
Tollefsen, Wenche   Kirke-og utdanning-forskning. dep
Torgner, Ingeborg   Inst. for Medisinsk Biokjemi, UiO
Tranebjærg, Lisbeth   Avdeling for medisinsk genetikk
Trulsvik, Mikal Glenn  Bioteknologinemnda
Ulltveit-Moe, Marte Rostvåg  Bioteknologinemnda
Vestbye, Jorunn Kanestrøm  For Livsrett og menneskeverd
Vik, Anne Bjørnebye  Norges Forskningsråd
Våge, Dag Inge    Statens Helsetilsyn
Waaland, Dagrun 
Wang, Ellen 
Weidemann, Hanne M.  Inst. for oralbiologi, UiO
Westereng, Bjørge 
Ytrehus, Ingunn   Univ. i Tromsø
Ødegård, Lars   Bioteknologinemnda
Ødegård, Marianne 
Østvold, Anne Carine  Inst. for Medisinsk Biokjemi
Øverli, Marte   Ullevål Sykehus, Patologisk avd.
Aakvaag, Ruth Kleppe   Bioteknologinemnda
Aas, Kaja Klykken 
Aasland, Olaf   Legeforeningens forskningsinstitutt
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Bioteknologinemnda: Åpent møte 14. juni 2000

Post HUGO-æraen

Åpent møte, onsdag 14. juni, Odd Fellow/Hotel Continental, Oslo

Arrangør: Bioteknologinemnda

Program:

08.30 – 09.15 Registrering

09.15 – 09.30 Åpning av møtet
  Professor Torleiv Ole Rognum, tidligere leder av Bioteknologinemnda

09.30 – 10.15 Genomics and Society
  Professor Gert-Jan van Ommen, president i HUGO, Nederland

10.15 – 10.45 Future Challenges and Opportunities for Norwegian Healthcare and Innovation
  Werner Christie, teknologiråd i San Francisco

10.45 – 11.00 Kaffepause 

11.00 – 11.30 Commercial and Ethical Aspects of Population Genomics
  Associate Professor Lyn Griffiths, direktør for Genomics Research Centre, 
  Griffiths University, Australia

11.30 – 11.50 Legemiddelutvikling og genetisk forskning
  Dr. Olav Flaten, medisinsk sjef - Glaxo Wellcome 

11.50 – 12.10 Pharmacogenetics: Opportunities and Challenges
  Dr. Kevin Cheesman, AstraZeneca

12.10 – 13.10 Lunsj

13.10 – 13.40 M.D., Ph.D. Ezekiel Emanuel, leder for NIH-etikkprogram

13.40 – 14.00 Genpatenter - et nødvendig onde? Til nytte og ulempe, men for hvem?
  Terje Vigen, Den norske lægeforening

14.00 – 14.15 Kaffepause

14.15 – 14.35 Er helsetjenesten forberedt på post HUGO-æraen ?
  Dr. Lars Hanssen, assisterende helsedirektør - Helsetilsynet

14.35 – 15.05 Genteknologi i Norge: hva må vi gjøre for å utnytte mulighetene?
  Dr. Lars Aukrust, direktør i Norges forskningsråd

15.05 – 15.50 Paneldebatt med alle foredragsholderne

Ordstyrer: Torleiv Ole Rognum
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Bioteknologinemnda har tidligere arrangert:

1999
· Har vi alle rett til å få barn? Åpen høring 7. april 1999, Bergen. 

1998
· Xenotransplantasjon - transplantasjon fra dyr til mennesker vil vi ha det? 
  Åpent møte 30. september 1998, Oslo. 
· Fra kjøkkenbenk til fabrikk. Genteknologi og industri. Åpent møte 18. mars 1998, Oslo. 

1997
· Genteknologi i et 10-årsperspektiv. Hvor var vi? Hvor er vi? Hvor går vi? Åpent møte 27. august 1997, Oslo. 
· Genteknologi og havbruk. Åpent møte 23. april 1997, Tromsø. 

1996
· Genmodifisert mat: konsekvenser for produsent og forbruker. Åpent møte 30. august 1996, Lillehammer.
· Gentesting - når og hvorfor. Åpent møte 21. mars 1996, Oslo.

1995
· Vil genteknologien fremme et bærekraftig landbruk og havbruk. Åpent møte 15. september 1995.

1994
· Bruk av fostervev. Åpent møte 8. mars 1994, Oslo.
· Genteknologi og mat. Åpent møte 19. oktober 1994, Oslo.
· Genteknologi og dyr. Åpent møte 10. mars 1994, Oslo.

1993
· Patent på liv. Åpent møte 3. november 1993, Oslo.
· Prøverørsmetoden - assistert befruktning. Åpent møte 17. mars 1993, Oslo.

1992
· Genmodifiserte planter. Åpent møte 29. oktober 1992, Oslo.
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