
nr. 2/2010 3

Leder

Lars Ødegård

Store genetiske oppdagelser

Den 26. juni er det 10 år siden den berøm-
te pressekonferansen med daværende presi-
dent i USA og statsminister i Storbritan-
nia, Bill Clinton og Tony Blair, der det ble 
offentliggjort at man hadde fått på plass en 
skisse av DNA-sekvensen til det humane 
genom. Det var James Watson ved Natio-
nal Institutes of Health (NIH) i USA, 
mannen som i 1953 var med på å finne 
strukturen til DNA-molekylet, som initi-
erte Det humane genomprosjektet i 1990. 
Ledelsen ble etter hvert overtatt av Francis 
Collins som ledet arbeidet til målet: Å 
kartlegge alle genene våre. Da man startet, 
så man for seg at arbeidet ville ta ca. 15 år. 
Men teknologisk utvikling samt inntrede-
nen av et privat firma, Celera Genomics, 
som ble ledet av den etter hvert så kjente 
Craig Venter, gjorde at arbeidet gikk ras-
kere enn planlagt. Skissen ble annonsert i 
2000, men ble ikke gjort tilgjengelig før i 
2001, og først i 2003 hadde man nesten 
hele DNA-sekvensen på plass.

Med dette 10-årsjubileet er det interessant 
å merke at interessen for gener sjelden har 
vært større. Hvilken betydning har genene 
våre? Hva er resultat av gener og hva er 
miljø? Samtidig er dette også tiden for å 
reflektere over hva som har kommet ut av 
alle investeringene i dette enorme prestisje-
prosjektet. Hva har vi lært om oss selv gjen-
nom å kartlegge genene våre? Har vi fått 
den lovede innsikten, eller har vi fått en 
helt annen innsikt? Hva har vi fått ut av 
denne store felles innsatsen, og hvilken be-
tydning vil dette ha for samfunnsutviklin-
gen? En av konklusjonene er at til tross for 
at vi hadde langt færre gener enn antatt, er 

vår genetikk langt mer komplisert enn an-
tatt, og hvordan gener og miljø samspiller 
er ikke alltid like lett å finne ut av. Miljøet 
rundt oss påvirker hvordan vi utvikler oss, 
og selv eneggede tvillinger som har de sam-
me genene, blir ulike på grunn av epigene-
tikk. Det kan du lese mer om i dette num-
meret av GENialt.

En annen vitenskapelig bragd som har fått 
mye oppmerksomhet, og som du kan lese 
om her i GENialt, er den ovennevnte 
Craig Venters publisering nå i mai av ar-
beidet med å lage den første syntetiske or-
ganismen, en bakterie populært kalt Synt-
hia. Så kan de av oss som er litt mer 
nøkterne enn andre, spørre seg hvor stor 
oppdagelsen og framskrittet egentlig er. 
For oss i Bioteknologinemnda er det selv-
sagt også naturlig å begynne å tenke på om 
dette gir nye utfordringer i tillegg til nye 
muligheter. 

Det virkelig store for oss i tiden framover er 
at bioteknologiloven skal evalueres og der-
etter trolig revideres. En slik prosess vil 
være krevende for mange, også for Biotek-
nologinemnda. Vi jobber derfor kontinu-
erlig med tema vi tror vil komme opp i en 
revisjon, slik at vi har gjort noe av jobben 
når vi mest sannsynlig får i oppdrag å gi 
våre innspill til revisjonen. Vi er represen-
tert i Helsedirektoratets arbeidsgrupper 
som ser på ulike deler av bioteknologilo-
ven, og vi venter med spenning på å høre 
hva det norske folk mener om de temaene 
som er regulert i loven. Er det samsvar mel-
lom det folk mener og det loven sier? Sam-
tidig vil vi stå på for å sikre at de grunnver-

diene som i dag ligger i loven, ivaretas i en 
revisjon. Vi tror at loven har gode intensjo-
ner, men selvsagt må vi sørge for at loven er 
levende og står seg mot dagens teknologis-
ke utvikling. Én ting kan jeg love dere, og 
det er at vi vil skape debatt om viktige 
prinsipper i loven og kjempe for det vi tror 
er riktig for den norske befolkning. Det 
siste halvåret har vi jobbet iherdig for å 
prøve å få politikerne våre til å forstå at bio-
banker og helseregistre bør forvaltes på en 
slik måte at personvernet ivaretas. Infor-
masjon om våre gener og sykdomsdisposi-
sjoner koblet til vårt navn og personnum-
mer bør ikke være tilgjengelig for andre 
enn de som trenger å ha denne kunnska-
pen for å gi oss god behandling. Vi vil fort-
sette å diskutere tematikken og vise hvor-
for det er unødvendig å gå på akkord med 
personvernet for å få god forskning.


