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Hva med nordmenn med 
minoritetsbakgrunn?

Vil tilby gen test for alle 
brystkreftpasienter( helse 
direktoratet )
Ikke tilbys gen testingen vil få
stor konsekvenser for 
pasienten med minoritet????
Kan tilliten skades mellom 
pass.helsevasne 

Gen testing og minoritets 
pasienter

Nemnda  påpekte at en hurtigtest som 
omfatter de norske founder mutasjonene, 
ikke automatisk er relevant for de grupper 
av befolkningen som ikke er etnisk norske. 
Det er grunnleggende at

helsepersonell er klar over denne 
begrensningen, og ikke tilbyr gen testen til 
dem som ikke vil ha nytte av den. 
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I tråd med utviklingen av teknologi der et større 
antall mutasjoner kan testes for

samtidig, bør det vurderes å inkludere founder
mutasjoner med kjent effekt fra andre relevante

befolkningsgrupper. Det bør påses at tilbudet ikke 
innebærer en utilbørlig forskjellsbehandling

mellom etniske norske og andre grupper i 
samfunnet.

WHO. 5.7.1.1. Om Gen testing 
initiativet fra 1995

WHO. Retningslinjer fra 1997 for 
medisinsk etisk råds resultatet 
1. Autonomi retten
2.Fremme menneskers velferd og helse
3.minst mulige skade
4.personer skal behandles likt og rettferdige 
helseomsorgens fordeles så likt som mulige
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Britisk forsking viser aggressive 
brystkreft med dårlige prognose 

Gen feil i BRCA1 er hyppigst og fører til 
mer aggressiv brystkreft  dette viser også
hos mange Brittisk Afrikanske  unge 
kvinner.
Er dette tilfelle i Norge også?
Er det mulighet for å hente mer inf. og 
kunnskap fra andre land? Eks.USA, Stor 
Britannia 
Internasjonal data base-

I Norge kreft informasjon senter

Tilbud fra 2008 hos kreft forenningen

Kun 3 som ringte i 2008

Det finnes ikke noe inf.tiltak til denne 
gruppen som

Kreft register finnes ikke systematisk 
register 
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Å forstå Å bli fortått

Bryst og eggstokk kreft er en meget alvorlige 
diagnose
Stor utfordring for helsepersonell
Kunnskap nivå kan vare meget forskjellige hos 
kvinnene?
Stor helse problematikk er faktum hos minoritets 
kvinner  
Informasjon teknologien går for rask
Generasjon forskjell
Hva med  2 generasjons kvinnene?

Kommunikasjon er å forhandle
om mening
Det menneskelige mangfold må
respekteres, og meningene til 
minoriteter likeså. 
Urettferdig, diskriminering blir en tema 
meninger blir til et sosial samspill 

Forståelse skapes i det sosiale rom

Å søke forståelse er å streve med å finne det 
riktige ordet, eller det mest dekkende begrepet  
(Øyvind Dahl.)
Dermed riktige  informasjon blir nøkkel ordet


