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Bioteknologinemnda

Bioteknologinemnda er et frittstående, regjerings-
oppnevnt organ og ble første gang oppnevnt i 1991. 
Nemnda er hjemlet i lov om humanmedisinsk bruk av 
bioteknologi m.m. og lov om fremstilling og bruk av 
genmodifiserte organismer. Foruten å være rådgivende i 
saker som angår bruk av bio- og genteknologi i relasjon 
til mennesker, dyr, planter og mikroorganismer, skal 
nemnda bidra til opplysning og debatt. I sine vurderinger 
skal nemnda spesielt vektlegge de etiske og samfunns-
messige konsekvenser ved bruk av moderne biotekno-
logi. Bioteknologinemnda har 21 medlemmer og obser-
vatører fra seks departementer. Bioteknologinemnda 
hadde et budsjett på ca. 7,7 millioner kroner for 2008.  
www.bion.no
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Knut Ruyter
Sekretariatsleder, NEM

På vegne av Bioteknologinemnda og De forskningsetiske 
komiteer vil jeg ønske velkommen til et åpent møte om 
bruk av gentesting i forskning.

Det har vært rift om plassene på dette møtet. Inngang 
har vært regulert etter først-til-mølla-prinsippet, men 
det har vært mye manøvrering og press fra enkelte 
institusjoner for å få plass til sine. Det forteller oss at 
interessene er sterke, og at mye står på spill.

Vårt fokus i dag er gentester brukt i forskning, ikke 
bruk av tester i ren diagnose og behandling. Vi har valgt 
ut to eksempler: gentesting av barn for om mulig å finne 
årsaker til type-1 diabetes, og gentesting av voksne for 
om mulig å finne årsaker til brystkreft. Vi benytter ikke 
disse eksemplene fordi de er spesielt vanskelige eller 
kritiske, men fordi de illustrerer en utvikling innen 
genetisk forskning som vi tror vi vil se mye av i årene 
fremover. Testene anvendes på vanlige folkesykdommer 
med stadig større utbredelse.

Testene er prediktive. Det vil si at de kun kan si noe om 
økt risiko for å få sykdom, men ikke nødvendigvis om 
den vil inntreffe. Derfor gjøres slike tester på personer 
som er friske. Når tester gjøres i forskning, er hensikten 

å finne ut årsaker, 
med særlig tanke 
på hva som vil være 
virksomt og nyttig for 
fremtidige pasienter. 
Dette kan inneholde 
betydelig interesse 
for samfunnet, for 
eksempel i reduksjon 
av sykdom og i utvik-
ling av behandling.

Dette reiser viktige og 
avgjørende spørsmål 
om hvordan man skal vekte hensyn til nytte og risiko, 
hvordan man skal håndtere veiledning, og hva vi vet om 
hvordan det er å leve med økt risiko. På dette området 
har jeg lyst til innledningsvis å vise til en interessant 
forskjell mellom lov og etikk.

Slik jeg leser bioteknologiloven, er det kun spørsmål 
om nytte som er avgjørende. Eller konkret uttrykt: at 
det finnes behandling som kan forhindre eller redu-
sere helseskade hos barnet. Men loven gir mulighet for 
et unntak, og det er denne unntaksmuligheten som 
ligger i uttrykket ”med mindre”, som nå er aktuelt, for 
Folkehelseinstituttet har nå innsendt en foreløpig klage 
på Sosial- og helsedirektoratets vedtak. Det må imid-
lertid innebære at behandling forståes videre enn reell 

Velkommen
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og direkte behandling av den enkelte, for eksempel i 
forhold til muligheter for å forberede seg på en sykdom, 
eventuelt forbedret livskvalitet for den enkelte og mulig 
oppfølgning. Og, selvfølgelig, et unntak vil danne 
presedens for lignende forskningsprosjekter i frem-
tiden. Det som er mest overraskende for meg med 
klagen, er at Folkehelseinstituttet velger å akseptere 
stans av nyrekruttering, og kun søker avklaring av hva 
som er hensiktsmessig og medisinsk forsvarlig oppføl-
ging av dem som allerede er inkludert.

Forskningsetikken trekker inn ytterligere forhold som 
vi mener kan danne grunnlag for å vurdere unntak 
fra bestemmelsen, eventuelt forskningsbruk av alle-
rede innsamlet materiale. Forskningsetikken vil også 
forholde seg til nytte som ikke omfatter den enkelte; 
altså betydningen av å finne årsaken til diabetes eller 
brystkreft, som man i neste omgang kan anta vil komme 
fremtidige personer til nytte. For personer som ikke selv 
kan samtykke, kreves det i tillegg at denne nytten kan 
anses som betydelig. Samtidig oppstilles en skranke for 
hvilken risiko som kan aksepteres. Det sies at den må 

være minimal og av kort varighet. Den forskningsetiske 
komiteen delte seg i midten nettopp når det gjaldt denne 
vurderingen. Vi søkte derfor svar på hva vi vet om 
psykososiale belastninger ved å leve med risiko. Det kan 
være helt avgjørende for vurderingen av om risikoen 
kan sies å være minimal.

Det er enda en grunn til at temaet er aktuelt, og det er 
den nye helseforskningsloven. Den er i hovedsak tuftet 
på Helsinkideklarasjonen og personopplysningsloven 
og tillater forskning som er nødvendig for å utføre et 
oppdrag av allmenn interesse, når det klart overstiger 
ulempene det kan medføre for den enkelte.

Nå er det slik at en særlov går foran en generell lov. Det 
er ikke foreslått endringer i bioteknologiloven, men 
man kan tenke seg at grunnlaget for å vurdere unntak 
også kan basere seg på avveininger mellom betydelige 
vitenskapelige og samfunnsmessige interesser, så lenge 
ulempene for den enkelte er minimale.

Med disse innledende ord vil jeg invitere til synspunkter 
på bruk av genetiske tester i forskning.
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Kjersti Skjold Rønningen
Prosjektleder for MIDIA, Folkehelseinstituttet

Norge er et høyrisikoland når det gjelder forekomst 
av type-1 diabetes. Vi regner i dag med at omtrent 30 
000 personer i Norge har type-1 diabetes. Så mange 
som 35 pr. 100 000 pr. år, får type-1 diabetes i alders-
gruppen under 15 år. Dette er tall basert på det lands-
omfattende reseptregisteret ved Folkehelseinstituttet 
der man registrerer all reseptskrivning. For blå resept 
kreves det fødselsnummer, så da kan man se på alle nye 
fødselsnumre som er registrert i et gitt år, for eksempel 
i tilknytning til insulin. Dette tallet for forekomsten av 
type-1 diabetes er langt høyere enn det vi har hatt før, 
da tallene har vært basert på rapporterte nye tilfeller fra 
landets barneavdelinger.

Av de 600 som får type-1 diabetes pr. år i Norge, er 300 
barn og unge. Selv om type-1 diabetes ofte blir kalt 
barnediabetes, kan sykdommen ramme alle alders-
grupper. I løpet av siste generasjon så har vi sett en 
tredobling i antall nye tilfeller. Det å få type-1 diabetes 
betyr at du trenger insulin for å overleve. Før insulinet 
ble oppdaget i 1921, døde alle. I dag kan man få en insu-
linpumpe som tilfører insulin kontinuerlig. Men det er 
ikke bare å gi insulin. Man må hele tiden tenke på hvor 
mye barnet skal spise og hvor mye barnet er i bevegelse, 
så foreldrene må måle blodsukkeret hele tiden. De må 
tenke på blodsukker døgnet rundt. Det er få av forel-
drene med små barn med type-1 diabetes som sover en 
hel natt uten å måle blodsukkeret.

De siste fem årene har vi faktisk sett en økning i forekom-
sten av type-1 diabetes på 50 prosent – og vi aner ikke 

hva som er årsaken. 
Dette at forekomsten 
av type-1 diabetes 
øker, skjer ikke bare 
i Norge. Finland er 
det landet i verden 
som ligger absolutt 
på verdenstoppen når 
det gjelder forekomst. 
Men når vi ser på 
både Finland, Norge, 
Colorado i USA og 
Tyskland, så ser vi at i 
snitt er det en økning 
på 2,5 prosent per år.

Type-1 diabetes skyldes en autoimmun ødeleggelse av de 
insulinproduserende cellene (”beta”-cellene) i bukspytt-
kjertelen. Det er kroppens T-celler, som normalt skal 
forsvare oss mot fremmede inntrengere som bakterier 
og virus, som plutselig tar helt feil og begynner å angripe 
egne celler. Dette skjer selektivt; det er bare betaceller i 
bukspyttkjertelen som angripes. Som et resultat av at T-
celler ødelegger insulinproduserende celler, utvikles det 
autoantistoffer som kan påvises i perifert blod. Det kan 
ta fra noen få måneder til flere år fra antistoff påvises til 
sykdom utvikles. I MIDIA-prosjektet har vi opplevd at 
det har utviklet seg på mindre enn tre måneder, mens 
i land der man har holdt på med slik testing i mange 
år, har man kunnet følge folk i opptil 15 år fra man 
oppdaget antistoff til type-1 diabetes ble oppdaget.

Type-1 diabetes er en typisk multifaktoriell sykdom, som 

Hva skjer i MIDIA-prosjektet? 
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nesten alle vanlige sykdommer er: hjerte-/karsykdom, 
type-2 diabetes og de fleste kreftformer. Når vi ser på 
eneggede tvillinger og forekomst av type-1 diabetes, 
så er det slik at begge tvillingene får type-1 diabetes i 
omtrent femti prosent av tilfellene. Siden eneggede 
tvillinger deler de samme genene, må femti prosent av 
årsaken til type-1 diabetes skyldes noe i miljøet.

Type-1 diabetes skiller seg fra de andre komplekse, eller 
multifaktorielle, sykdommene ved at genetikken er kjent. 
Vi kjenner de viktigste genene. På denne måten har type-1 
diabetes vært en modellsykdom siden vi var så tidlig ute 
med å kjenne den genetiske risikoen. Det som er viktigst, 
er HLA-genene (vevstypegenene). Men det er også andre 
gener involvert, kanskje opp til tjue andre gener. Så langt 
er fem av dem kartlagt, men de bidrar veldig lite i forhold 
til HLA-genene. Når det gjelder HLA-genene, så er det 2,1 
prosent av dem som blir født i Norge, som har høyrisiko-
gener. Disse har 20 prosent risiko for å få type-1 diabetes 
i løpet av livet. Mens personer med denne bestemte 
kombinasjonen av HLA-gener har en relativ risiko for å 
få type-1 diabetes på 24,2, gir non-HLA-genene en relativ 
risiko fra 1,2 til 2,1. Relativ risiko på 1 betyr at du verken 
er beskyttet eller har økt risiko. Alt under 1 betyr at du 
tvert imot er beskyttet.

HLA bestemmer også beskyttelse for diabetes. For 
beskyttelse er det nok å ha ett gen, men når det gjelder 
risiko så er det kombinasjonen av gener du har arvet fra 
din mor og din far, som teller. Det er aldri nok at du har 
arvet det fra din mor eller far; du må ha det fra begge. 
Det vil si at ”skylden” er likt fordelt, noe mange foreldre 
til barn med type-1 diabetes er veldig opptatt av.

Et barn som blir født med ”diabetesrisiko genene” (helt 
fra starten av MIDIA-prosjektet har denne popularise-
ringen blitt brukt. Grunnen til at anførselstegn brukes, 
er at det finnes andre kombinasjoner av HLA-gener som 
også øker risikoen for type-1 diabetes), har 7 prosent 
risiko for å få type-1 diabetes før fylte 15 år, sammen-
liknet med 0,4 prosent av andre barn. Livstidsrisikoen 
er 20 prosent, sammenlignet med 1 prosent av de andre.

Hva vet vi om effekten av miljøet? Miljø utgjør i hvert 
fall 50 prosent av årsaken til type-1 diabetes. De første 
indikasjonene på at virus har noe med type-1 diabetes 
å gjøre, fant en ved å registrere at hvis mor hadde røde 
hunder under svangerskapet, så ble ikke barnet bare født 
med nedsatt hørsel og dårligere syn, og kanskje hjerne-
skade, men det hadde også opptil 50 prosent risiko for 
senere i livet å få type-1 diabetes. Men, som dere vet, ble 
vaksinasjon mot røde hunder en del av barnevaksina-
sjonsprogrammet fra slutten av 70-tallet, og likevel så 
har forekomsten av type-1 diabetes blitt tredoblet i det 
samme tidsrommet.

Enterovirus-infeksjon er en mage-tarm-virusinfeksjon 
som er vist at kan ha noe med type-1 diabetes å gjøre. En 
har funnet at mødre som har blitt smittet av enterovirus 
under svangerskapet, har høyere risiko for å få barn som 
senere får type-1 diabetes, sammenliknet med mødre 
som ikke har hatt enterovirusinfeksjon under svanger-
skapet. Det er også vist at ved nydiagnostisert type-1 
diabetes er det høyere forekomst av antistoff mot entero-
virus, enn hos barn som ikke har fått type-1 diabetes. 
Dette har man funnet i undersøkelser fra Finland og 
Sverige, men i lignende studier utført i Tyskland og 
USA, så har man ikke funnet det samme.

En del studier har vist en beskyttende effekt av amming. 
Det betyr at hvis et barn aldri har fått morsmelk, så gir 
det en relativ risiko på 1,5. Vi vet ingenting om betyd-
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ningen av varigheten på ammingen. Hvis man ikke 
får morsmelk, så trengs jo morsmelkserstatning, og vi 
vet ikke om resultatet skyldes tidlig eksponering for 
kumelk, eller om det er noe i morsmelken som gir den 
beskyttende effekten.

To norske studier har vist en beskyttende effekt av tran. 
Den første studien, utført av Lars Christian Stene, viste 
at det kanskje hjalp å ta tran under svangerskapet. Når 
vi utvidet studien til å gjelde hele landet, så var det 
plutselig ikke effekt av tran i svangerskapet, men det var 
effekt av å gi tran til barnet i første leveår. 

To europeiske studier har vist en effekt av vitamin D. 
Som kjent inneholder tran både omega-3-fettsyrer og 
vitamin D. Helt nylig kom det en studie fra Denver i 
Colorado, der de har testet nyfødte for høy risiko for 
type-1 diabetes og har fulgt dem siden 1994. For første 
gang kunne man vise også i blodprøver at barn med 
høye nivåer av omega-3-fettsyrer i blodet hadde en 50 
prosent redusert risiko for å få type-1 diabetes. Dette 
er altså en halvering av risikoen ved høyt innhold av 
omega-3-fettsyrer i blod.

Én studie viser at det å gi mat som inneholdt gluten, tidlig 
i barnets liv, gir en økt risiko for type-1 diabetes. En annen 
studie viste at hvis du begynte med slik mat først etter at 
barnet var fylt ni måneder, så ga det økt risiko.

Så er det slik at i land med høy forekomst av astma og 
barneeksem, så er det også mye type-1 diabetes. Men 
hvis man går ned på personnivå, så ser det ut til å være 
en motsatt sammenheng: Barn som har astma eller 
atopisk eksem, har lavere risiko for å få type-1 diabetes.

To studier har vist en beskyttende effekt av røyking under 
svangerskapet, men det er noe vi ikke snakker høyt om.

Det som er gjennomgående for alle epidemiologiske 
studier, er at det er vist liten risikoøkning ved spesifikke 
miljøbelastninger. Som jeg viste: aldri å ha fått mors-
melk ga en relativ risiko på 1,5. Men, disse studiene har 
vært basert på spørreskjemaer som har vært sendt ut til 
foreldre som har fått et barn med type-1 diabetes, og 
man har sammenlignet med spørreskjemaer som er fylt 
ut av mødre som ikke har barn med diabetes. Da har 
mødre måttet tenke opp til 15 år tilbake i tid. Har du fått 
tre barn etter dette barnet som fikk diabetes, er det veldig 
vanskelig å huske nøyaktig hvor lenge du ammet, og når 
du begynte med grøt. Det er også sånn at de som har et 

barn med en hvilken som helst sykdom, de husker bedre 
enn de som har barn uten sykdom. Slike studier er derfor 
preget av såkalt ”recall bias”. Og, man har sammenlignet 
barn med høy genetisk risiko for type-1 diabetes med 
barn som har beskyttende gener og som kanskje aldri 
ville fått type-1 diabetes uansett hva som hadde rammet 
dem i livet. Derfor har det vært behov for nytenkning, og 
det har vært bakgrunnen for MIDIA-prosjektet.

Vi ønsker nemlig å følge dem med den høyeste, kjente 
genetiske risikoen, og følge dem fra tidlig spedbarns-
alder, fra tre måneders alder, og fremover – lenge før 
sykdom opptrer. Det som gjør MIDIA-prosjektet helt 
unikt på verdensbasis, er at fra de samme barna har vi 
også tilgang til data fra svangerskapet via den norske 
Mor og barn-undersøkelsen. Der tas det blodprøver av 
mor under svangerskapet og under fødsel, det tas navle-
strengsprøve av barnet, og mor fyller ut tre spørreskje-
maer i løpet av svangerskapet.

Målet for MIDIA-prosjektet var å teste 100 000 nyfødte 
for å identifisere dem med høyest risiko for type-1 
diabetes. Siden dette utgjør 2,1 prosent, så regnet vi 
med å kunne følge 2000 barn i femten år fremover. 
MIDIA-prosjektet startet i liten skala i 2001, og vi hadde 
en gradvis opptrapping. En av hovedgrunnene til at vi 
startet så forsiktig, var at vi ville samle erfaring og se 
hvilke tilbakemeldinger vi fikk fra helsesøstre, som er 
de som har hjulpet oss til å invitere og informere om 
prosjektet, og selvfølgelig fra deltagende foreldre. Det 
har vært gjort en rekke endringer underveis i prosjektet 
for å prøve å gjøre det best mulig. I 2006 var vi til slutt 
landsdekkende. Fra mars 2006 begynte vi også å invitere 
direkte gjennom den norske Mor og barn-undersøkelsen. 
Da ble det sendt ut invitasjon i 35. svangerskapsuke, 
med detaljert informasjon om prosjektet. Foreldre har 
bestandig fått beskjed om at de kan ringe oss når som 
helst når spørsmål dukker opp. Vi er tilgjengelige døgnet 
rundt, og vi har også egne nettsider.

Den 10. desember 2007 bestemte Sosial- og helsedirektoratet 
at vi ikke lenger fikk lov til å rekruttere til MIDIA-prosjektet. 
Derfor stoppet all nyrekruttering og all gentesting.

Som jeg sa, så er det mange dilemmaer ved å teste. Det 
er derfor vi hele tiden har vært så opptatte av interak-
sjonen med helsesøstre, som jo er de som møter nybakte 
foreldre som ikke vet om de vil teste barnet sitt, og som 
også er flinke til å følge opp de barna som allerede har 
fått sykdommen.
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Et annet spørsmål er om det er forsvarlig å gi tilbake-
melding om risiko, når vi per dags dato ikke vet sikkert 
om vi kan forebygge type-1 diabetes? Gir det deltakerne 
noen helsegevinst? Oppveier helsegevinsten de psyko-
sosiale belastningene?

MIDIA-prosjektet pågår i Norge, men vi er ikke de 
eneste i verden. I Colorado i USA startet de allerede i 
1994, og det samme gjorde de i Finland. I Colorado har 
de testet i første fase 40 000 barn, og i Finland 90 000. 
Fra 2004 har Finland, Sverige, Tyskland og fire stater i 
USA, vært med i TEDDY-studien, ”The Environmental 
Determinants of Type 1 Diabetes in the Young”. Der 
skal 300 000 barn gentestes, det skal gis tilbakemelding 
om genetisk risiko og barna skal følges i 15 år. Men i 
disse landene han man ingen bioteknologilov, slik man 
har i Norge. De følger Verdens helseorganisasjons regler 
for gentesting av barn, men denne tolkningen av helse-
gevinst, det er den som er en annen.

Hvor langt kom vi i vårt prosjekt? Vi klarte å rekruttere 
og genteste 47 546 barn før det hele ble stoppet. 1045 av 
disse barna har fått påvist høyeste genetiske risiko. 44,5 
prosent av alle som er med, er også med i den norske Mor 
og barn-undersøkelsen. 10 av barna har utviklet type-1 
diabetes, 22 er positive på ett antistoff, og 21 har predia-
betes, det betyr positivitet for to eller tre antistoffer. 2,3 
prosent har trukket seg fra prosjektet når de har fått 
informasjonen, og 8,1 prosent under oppfølgingen. 
Her har det dessverre skjedd en veldig økning det siste 
halvåret. Før dette hadde vi kun 4 prosent frafall. Vi 
har fått inn blodprøver fra 92 prosent, avføringsprøver 
fra 88 prosent og spørreskjemaer fra 93 prosent. Vi har 
tenkt å analysere dataene ved å bruke en epidemiologisk 
metode som kalles ”Nøstet kasus-kontroll design”.

Vi har allerede noen veldig spennende data. Når vi har 
sammenlignet 27 barn med prediabetes eller type 1 

diabetes med 81 kontroller uten autoantistoffer, så har 
vi funnet at å være overvektig før svangerskapet gir 2,5 
ganger økt risiko for at barnet skal få type-1 diabetes. 
Vektøkning på over 17 kg under svangerskapet gir 3 
ganger økning. Kanskje dette at alle blir fetere og fetere i 
verden kan forklare økningen i type-1 diabetes?

Hvor ofte tenker foreldrene på risikogenene? Tre 
måneder etter at risikoinformasjonen er gitt, er det 
veldig få som tenker på dem daglig, og færre fedre enn 
mødre. Ved ett år er det kun tre fedre og seks mødre av 
disse over 1000 vi har fått inn svar fra, som tenker på 
det daglig.

Vi har også undersøkt angst og depresjon. Det som er 
spesielt her, er at i Mor og barn-undersøkelsen så har vi 
kunnet se på dem som aldri har testet barnet sitt, og på 
dem som har fått vite at barnet har høy risiko. Ved seks 
måneder er det ingen forskjell på disse to gruppene.

Målet er fortsatt en fremtid uten type-1 diabetes. Som 
Knut Ruyter allerede har vært inne på i sin innledning, så 
håper vi å få forske på det innsamlede materialet og å få 
følge opp barna med ”diabetes risikogenene”. Derfor har 
vi bedt Sosial- og helsedirektoratet om konkrete anvis-
ninger for oppfølging av de allerede inkluderte. Vi vil søke 
REK og Datatilsynet om ny konsesjon for å fortsette.

Vi får hele tiden reaksjoner fra deltakerne. Det er mange 
som uttaler seg på spørreskjemaene, men få som går til 
pressen. Så langt, i tidsrommet etter jul, har vi snakket 
med 500 av deltakerne, på grunn av at det er så mange 
som tror at prosjektet har stoppet totalt og ikke vet at det 
kan skje noe mer.

Jeg vil avslutningsvis spørre: Hva er risiko for diabetes 
i forhold til å ha sykdommen? Alle bør stille opp for 
denne forskningen.
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Beate Indrebø Hovland
Leder, Den nasjonale forskningsetiske komité for 
medisin og helsefag

Jeg har bare 15 minutter til rådighet, og jeg skal derfor 
begynne med konklusjonen, og så følge opp med så mye 
jeg får tid til av begrunnelsen som ligger bak den.

En samlet komité var enig om at MIDIA-prosjektet 
har stor potensiell nytteverdi for fremtidige barn, og 
dermed også for samfunnet. Samtidig var vi enige om at 
dette var en type prosjekt som ikke kan legitimeres ved 
at det har noen direkte potensiell helsegevinst for barna 
som inkluderes. 80 prosent av barna som inkluderes, vil 
aldri utvikle sykdommen, og vil dermed ikke ha noen 
gevinst av tett oppfølging, av forberedthet, tidlig oppda-
gelse av sykdom, og så videre. Et annet viktig trekk ved 
prosjektet er at det inkluderer barn som ikke selv kan ta 
stilling til om de vil delta, og hvilke konsekvenser denne 
deltakelsen får for dem og andre.

Når vi har disse to premissene, altså ingen mulig direkte 
helsegevinst for alle inkluderte, og at de ikke selv kan ta 
stilling til deltakelse, så sier forskningsetiske retnings-
linjer – de setter som vilkår – at de som inkluderes ikke 
skal utsettes for mer enn minimal risiko eller byrde. De 
forskningsetiske retningslinjene som jeg referer til, er 
først og fremst Europarådets konvensjon om menneske-
rettigheter og biomedisin, som har en tilleggsprotokoll 

som tar for seg medi-
sinsk forskning. Vi 
har også tatt inn det 
tilsvarende vilkåret 
i retningslinjer som 
NEM har utarbeidet 
for forskning med 
mennesker som ikke 
har samtykkekom-
petanse. Tilsvarende 
vilkår er også tatt inn 
i forslaget til ny helse-
forskningslov.

Premissene var vi enige om. Vi var litt uenige om hvilke 
konklusjoner vi skulle trekke av disse premissene for 
det aktuelle prosjektet. Vi delte oss i et knapt flertall 
og et knapt mindretall. Det knappe flertallet, som jeg 
selv tilhørte, mente at prosjektet ikke burde videreføres 
så lenge risikoinformasjon tilbakeføres til den enkelte. 
Begrunnelsen var at vi mente at dette kan utgjøre mer 
enn en minimal belastning for noen av dem som inklu-
deres. Mindretallet hadde en mer situasjonsbestemt, 
kanskje også en mer pragmatisk begrunnelse, for sitt 
standpunkt. De ville ikke nødvendigvis ha godkjent 
dette prosjektet om det ikke allerede var satt i gang, 
og det er det kanskje viktig å si. Men nettopp fordi 
prosjektet var satt i gang, og mennesker var inkludert 
og hadde gitt sitt bidrag, så var mindretallet opptatt av 
at dette bidraget måtte få verdi, noe som var vanskelig å 
oppnå hvis prosjektet nå ble avsluttet. I den situasjonen 
mente de at den belastningen som folk, og barna særlig, 
kan bli utsatt for, kan aksepteres. Men alle så at både 
informasjonen og oppfølgingen i så tilfelle måtte forbe-
dres i forhold til det som var situasjonen da vi så på 
prosjektet.

Dette var altså konklusjonen, og jeg skal nå si litt mer 
om hva som ligger til grunn for den. Jeg skal si lite om 
forholdet mellom klinisk og forskningsmessig bruk av 
gentesting, og jeg skal også si lite om bioteknologiloven 
– dette er det andre som skal snakke om, og dette spilte 
også en underordnet rolle i vår vurdering. Men vi var 
innom diskusjonen om hvorvidt vilkåret i bioteknologi-
loven som sier at det skal være en behandlingsmulighet 
for at gentesting av barn skal kunne forsvares, er like 

MIDIA-prosjektet – Noen innspill fra NEMs vurdering
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relevant når vi nå snakker om forskning. Svaret på det 
avhenger av begrunnelsen for vilkåret. Hvis det primært 
er knyttet til at klinisk bruk har helsegevinst som formål, 
og at vi derfor må bruke knappe helseressurser der hvor 
det er sikrest helsegevinst, så er ikke dette så relevant 
for forskning. Forskning har økt kunnskap som formål, 
og finansieringen er en annen. Hvis begrunnelsen for 
vilkåret derimot er hensynet til det enkelte barn og 
bygger på en forestilling om at risikoinformasjon kan 
gi negative konsekvenser, og derfor må oppveies av en 
større gevinst, så er det selvsagt relevant også for fors-
kning. Det vi diskuterte var om det kan være andre 
mulige gevinster enn behandlingsmuligheter som det 
også kan være relevant å trekke inn i diskusjonen når en 
snakker om genetisk testing som ledd i forskning.

Da melder det seg i hvert fall to spørsmål det er avgjø-
rende å ta stilling til. Det ene er hvem som har gevinst av 
forskningen. Det andre er om det summa summarum 
kan sies å være større fordeler enn ulemper ved prosjektet. 
Det siste er en forutsetning og et utgangspunkt for stort 
sett all forskningsetikk, og det er gjennomgående i stort 
sett alle forskningsetiske retningslinjer. 

Jeg synes det er verdt å merke seg at vi ikke har innrettet 
samfunnet slik at det kun er opp til den enkelte å vurdere 
om forholdet mellom risiko og nytte i et forsknings-
prosjekt er akseptabelt. Forut for enhver forespørsel til 
enkeltmennesker om deltakelse i forskning, skal det 
foretas en vurdering av en forskningsetisk komité, ikke 
minst av forholdet mellom risiko og nytte. Jeg tenker at 
det kan være viktig å minne oss selv og hverandre på noen 
av begrunnelsene for denne praksisen med en uavhengig 
forskningsetisk vurdering. Jeg har bare anledning til å 
nevne noen av dem. Én av begrunnelsene er at det ikke er 
alle som kan kjenne seg fullstendig fri til å velge om de vil 

delta eller ikke. Det har med forholdet til dem som spør å 
gjøre, og den statusen de har – man kan kjenne seg mer 
eller mindre presset til å delta. Vi må også være så ærlige 
at vi innrømmer at det kan være interessekonflikter i 
forskningsfeltet, og at forskernes egeninteresse av å gjen-
nomføre et prosjekt av og til kan gjøre en svaksynt når 
det gjelder å ivareta andre hensyn, og at det kan påvirke 
den informasjonen som gis. Det tredje punktet er knyttet 
til det som har vært kalt ”den terapeutiske misforståelse”. 
Det er interessant at veldig mange som deltar i studier, 
antar at de kan ha direkte helsegevinst av det, selv om de 
eksplisitt er blitt informert om det motsatte. Det henger 
kanskje sammen med neste punkt, nemlig at mye medi-
sinsk informasjon, og ikke minst risikoinformasjon, 
som er veldig sentralt i dette prosjektet, kan være veldig 
vanskelig å forstå, både når det gjelder innhold, og når 
det gjelder konsekvenser for eget og andres liv. Det siste 
punktet er at det viser seg at mange ikke baserer valgene 
sine på informasjon, men på tillit til den som spør. Da 
kan det være viktig med et uavhengig blikk på om denne 
tilliten er berettiget eller ikke.

Et vesentlig spørsmål ved vurderingen av ethvert fors-
kningsprosjekt, også MIDIA, er hvor stor risiko eller 
ulempe en kan akseptere. Svaret på det spørsmålet er i 
hvert fall avhengig av følgende tre punkter. Det første er 
spørsmålet om nytte. Her er det viktig å understreke at 
svaret på dette spørsmålet alltid vil være usikkert når 
det er snakk om forskning. Men den potensielle nytten 
kan være mer eller mindre vesentlig, og den kan være 
mer eller mindre sannsynlig, og dette er det viktig å ta 
stilling til. Det er også viktig å ta stilling til hvem som 
kan ha nytte av denne studien. Det avgjørende skillet 
går mellom de prosjektene som kan ha en direkte helse-
gevinst for den enkelte, og dem som kun har mulig 
gevinst for fremtidige mennesker, samfunn og viten-
skap. Det tredje punktet er samtykkekompetanse, og 
det er selvfølgelig vesentlig.

Hvis vi kun forholder oss til voksne, samtykkekompe-
tente personer, så tror jeg de fleste må kunne ta stilling 
til om belastningen som tilbakeføring av risikoinforma-
sjon kan medføre, er akseptabel for dem, selv om det ikke 
er noen helsegevinst i dette. Men også her ser vi at det 
ligger en stor utfordring når det gjelder god nok infor-
masjon og genetisk veiledning. Hovedutfordringen med 
MIDIA-prosjektet er at det inkluderer barn som ikke selv 
kan samtykke. Da kommer tilleggsvilkåret om minimal 
risiko og byrde inn. Forskningsetiske retningslinjer er 
veldig klare på at vi ikke bør, og ikke skal, fravike dette 



12
Åpent møte om Gentesting i forskning      

vilkåret, uansett hvor stor nytten for andre måtte være.

Hvis vi ser litt nærmere på dette vilkåret, så kan det først 
være verdt å merke seg hva som er begrunnelsen. Det 
er en formulering som går igjen både i Helsinkidekla-
rasjonen og i den tilleggsprotokollen som jeg nevnte, og 
som kan formuleres slik: ”Hensynet til forsøkspersoners 
interesser og velferd skal alltid gå foran vitenskapens 
og samfunnets interesser”. Dette må følges opp med 
spørsmålet om alle interesser mennesker måtte ha er 
like legitime og beskyttelsesverdige. Og hvilke mulige 
ulemper som faktisk kan redusere menneskers velferd, 
og hvilke som er mer bagatellmessige. Da er vi over i 
skjønnsvurderinger og i individuelle vurderinger.

Jeg tror det også kan være nyttig med en påminnelse 
om bakgrunnen for normen i dette punktet. Den er at 
vi har alt for mange negative historiske eksempler på 
at både enkeltmennesker og grupper har vært utsatt 
for integritetskrenkelser, som har vært legitimert med 
vitenskapelig og samfunnsmessig betydning. Dette kan 
forsvares ut fra en ren nytte-etisk tenkning, som har som 
eneste mål at en alltid skal handle slik at en oppnår størst 
mulig nytte for flest mulig. Men vi har altså et samfunn 
og en forskningsverden som også mener at hensynet til 
enkeltmenneskers ve og vel alltid skal tillegges vekt og 
aldri bare kan underordnes fellesskapets interesser. Dét 
er nok mange av oss glade for.

Et sentralt spørsmål blir hva minimal risiko og byrde 
betyr. Noen har forsøkt seg på å bestemme dette litt 
nærmere innholdsmessig, men det er klart at minimal 
er et relativt begrep. Kanskje er ubetydelig bedre, det er 
dét vi har brukt i våre retningslinjer. Ett av forsøkene på 
å komme nærmere en innholdsbestemmelse av ”minimal 
risiko/byrde” har trukket inn tidsaspektet: ”veldig lett og 
kortvarig negativ effekt på helsetilstanden,” ett annet har 
sammenlignet med belastninger en kan møte i daglig-
livet: ”ikke større belastninger enn dem en må regne med 
å møte i dagliglivet.” Ut fra det kriteriet kommer antakelig 
påført risikoinformasjon dårlig ut, men her er spørsmålet 
hvor absolutt en skal forholde seg til disse kriteriene. Selv 
synes jeg det kanskje viktigste når en skal finne ut hva som 
er en minimal eller ubetydelig belastning for den enkelte, 
er at dette ikke kan bestemmes på gruppenivå, men 
krever en individuell vurdering. Dette er hovedproblemet 
med MIDIA-prosjektet, for dette kan en ikke gjøre – barn 
inkluderes fra fødselen av, og da vet man jo begrenset om 
hvem disse menneskene blir og hvordan de vil reagere på 
og håndtere risikoinformasjon senere.

Det avgjørende spørsmålet, i hvert fall ett av dem, i 
forhold til MIDIA, er om det å leve med kunnskap om 
forhøyet risiko for sykdom kan sies å være minimal 
belastning. Det mest problematiske her, synes vi, som 
sagt, er de 80 prosent som aldri utvikler diabetes.

Det finnes generelt lite empirisk kunnskap om dette, og 
spørsmålet er hvor stor overføringsverdi informasjonen 
som finnes har for MIDIA-prosjektet, for forholdene 
er ofte annerledes i de studiene vi har (når det gjelder 
sykdommens alvorlighetsgrad, sannsynligheten for å bli 
syk, alder ved tilbakeføring av risikoinformasjon etc.).  
Vi har likevel noe kunnskap om menneskers forhold 
til risikoinformasjon. Det er viktig å merke seg at noen 
faktisk velger å avstå fra denne typen informasjon, anta-
gelig fordi de ut fra kjennskap til egen person er redd for 
at de negative konsekvensene skal bli for dominerende. 
Mennesker bekymrer seg i ulik grad for egen og nære 
andres helsetilstand. Spørsmålet er om denne kunn-
skapen som vi har på mer generelt grunnlag, sannsyn-
liggjør at den mulige belastningen for noen av barna i 
MIDIA-prosjektet også vil bli faktiske belastninger.

Jeg vender til slutt tilbake til konklusjonen. Medlemmene 
i komiteen foretok altså en noe ulik vekting av fordeler 
og ulemper i forhold til dette konkrete prosjektet. Det 
viser at det reiser kompliserte, men viktige spørsmål. 
Noen av oss mente at nettopp det at vi ikke kan si noe 
sikkert om fremtidige barns reaksjoner, maner til forsik-
tighet, og at vi her antagelig bør underordne vitenska-
pens og samfunnets interesser enkeltmenneskers ve og 
vel. Andre la større vekt på bidraget til dem som allerede 
er inkludert, og muligheten for å få verdifull kunnskap 
i denne situasjonen, og at belastningen må sies å være 
akseptabel, og kanskje langt på vei kan kompenseres for 
med bedre oppfølging og veileding.
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Torleiv Ole Rognum
Nestleder, Bioteknologinemnda

Jeg skal prøve å gjengi argumentene til Bioteknologi-
nemnda i denne saken. Bioteknologinemnda fikk en 
henvendelse via Rådet for legeetikk. De henvendte seg 
både til nemnda, til Den nasjonale forskningsetiske 
komité for medisin og helsefag, og til Sosial- og helse-
direktoratet. Bakgrunnen var en henvendelse fra Karin 
Frydenberg og Folkehelseinstituttets svar på hennes 
spørsmål. I juli 2007 uttalte Sosial- og helsedirekto-
ratet at MIDIA er omfattet av bioteknologiloven, og at 
MIDIA derfor er søknadspliktig.

Sosial- og helsedirektoratet oversendte søknaden fra 
Folkehelseinstituttet til Bioteknologinemnda for vurde-
ring i tråd med bioteknologiloven. Å foreta slike vurde-
ringer er en del av nemndas mandat.

Bioteknologinemndas uttalelse av 13. september 2007 
er todelt. For det første så analyserer vi spørsmålet 
om hvordan bioteknologiloven bør forstås i forhold til 
MIDIA-prosjektet, og så er det en annen del om mer 
etiske vurderinger av gentestingen i MIDIA-prosjektet.
Når det gjelder det første, hvordan bioteknologiloven 
bør forstås, så er det nokså åpenbart at MIDIA omfattes 
av bioteknologilovens virkeområde, fordi opplysnin-
gene om den enkelte føres tilbake til vedkommende. 

§ 1-2 ”Lovens virkeområde” annet ledd lyder:

”Loven gjelder ikke for forskning som ikke har diag-

nostiske eller 
behandlingsmessige 
konsekvenser for 
deltakeren eller hvor 
opplysninger om den 
enkelte ikke føres 
tilbake til vedkom-
mende.

Men i dette tilfellet 
føres altså opplys-
ninger tilbake til den 
enkelte, og prosjektet 
ligger under lovens 
virkeområde.

Videre må de genetiske undersøkelsene i MIDIA 
betraktes som prediktive. Kravet om godkjenning etter 
bioteknologilovens § 5-3 og vilkår til genetiske under-
søkelser av barn i § 5-7 er parallelle krav og kumulative 
vilkår.

§ 5-3 ”Godkjenning av genetiske undersøkelser” lyder:

”Før genetiske undersøkelser som omtalt i § 5-1 annet 
ledd bokstav b tas i bruk, skal departementet gi særskilt 
godkjenning for den enkelte sykdomsdisposisjon som 
gjøres til gjenstand for undersøkelse.

Før departementet avgjør om godkjenning skal gis, skal 
søknaden forelegges Bioteknologinemnda.”

§ 5-7 ”Genetisk undersøkelse av barn” lyder:

”Genetisk undersøkelse som omfattes av § 5-1 annet 
ledd bokstav b, skal ikke utføres på barn før barnet er 
fylt 16 år, med mindre undersøkelsen kan påvise forhold 
som ved behandling kan forhindre eller redusere helse-
skade hos barnet.

Departementet kan i særlige tilfeller gjøre unntak fra 
forbudet i første ledd.”

Dersom prediktive genetiske undersøkelser skal gjøres 
på barn, så trengs det altså en selvstendig vurdering av 
om kriteriene i § 5-7 er oppfylt. Det er en forutsetning.

Bioteknologinemndas behandling av MIDIA-prosjektet
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Bioteknologinemnda vurderte det slik at gentestingen 
i MIDIA er i strid med § 5-7. Den begrunnet det med 
to punkter. For det første at den mulige helsemessige 
gevinst ved prosjektet, gjennom tett oppfølging med 
måling av autoantistoffer og registrering av tidlige tegn 
på sykdomsutvikling, ikke er tilstrekkelig til å møte 
kravet i § 5-7 om at behandling skal kunne forhindre 
eller redusere helseskade hos barnet.

For det andre, den mulige helsemessige gevinst av tett 
oppfølging, at tidlige tegn på sykdomsutvikling kan 
registreres, skyldes analyse av autoantistoffer, samt 
velinformerte foreldre, og kan oppnås helt uavhengig av 
disse genetiske undersøkelsene.

Dette er altså begrunnelsen i forhold til bioteknologi-
loven. Jeg skal nå komme inn på de mer generelle etiske 
vurderingene av MIDIA-prosjektet.

Det første er hensynet til folkehelseforskningen. Nemnda 
mener dette er en viktig problemstilling for forskningen, 
og svaret vil være av betydning for befolkningens helse. 
Jeg vil gjerne understreke at jeg oppfattet stemningen i 
nemnda dit hen at dette var et viktig prosjekt og en viktig 
problemstilling, som har stor betydning for helsetilstanden 
i befolkningen, og som sådan var meget verdifullt.

Ved forskning på barn bør imidlertid risikoen generelt 
for barnet være ubetydelig, ettersom barna ikke selv 
kan samtykke til forskningen. Det er avgjørende å legge 
opp folkehelseforskningen på en måte som er i tråd med 
gjeldende regler, slik at man ivaretar dem som er med i 
studien, og beholder tilliten i befolkningen.

Så var det hensynet til barnet, i forhold til risiko og 
ulempe. Bioteknologinemnda mener at ”risiko for stig-

matisering eller sykeliggjøring av barnet kan være en 
risiko og ulempe som er betydelig i henhold til forsknings-
etiske regler for forskning på barn” og at ”en vurdering 
av hensynene vil variere i de enkelte tilfeller, med vekt på 
sykdommens alvorlighetsgrad, sannsynligheten for at den 
bryter ut og mulige behandlingsmessige tiltak.”

Videre skrev nemnda i forhold til helsenytte: ”Det er 
oppfølgingen i form av immunologiske analyser av blod-
prøver, med eventuelle funn av autoantistoffer og mulig 
prediabetes, samt effekten av velinformerte og aktsomme 
foreldre, som gir de behandlingsmessige fordelene i form 
av tidlig diagnose, skånsom insulinbehandling og mulig-
heten for å unngå alvorlig ketoacidose”. Det er fullt mulig 
å oppnå denne helsegevinsten også uten kunnskap om 
risikogener.

Videre har vi hensynet til foreldrene, hvor nemnda 
skriver: ”Fordi studien kan innebære at foreldre får reak-
sjoner på funn av diabetesrisikogener hos barnet, er det 
særdeles viktig at informasjonen om slike reaksjoner er 
godt nok beskrevet i informasjonsskrivet.” ”Foreldrene er 
i en sårbar situasjon når de nettopp har fått barn og er 
kanskje mindre kritiske enn de ville vært i en annen situa-
sjon.” ”Det er fare for at foreldrene føler et utilbørlig press 
fra samfunnet/ helsevesenet for å være med i studien.” 
”Bioteknologinemnda er enig i at hensynet til foreldrene 
kan tyde på at visshet i noen tilfeller kan være bedre enn 
uvisshet.”

Neste punkt er ”retten til ikke å vite”, hvor nemnda 
skriver:

”Siden livstidsrisikoen oppgis å være 20 % [blant dem 
som har risikogenet], kan man tenke seg at 80 % av de 
nesten tusen barna som nå deltar i MIDIA, skal fortsette 
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å leve med at de er risikopersoner uten at de noen gang 
vil utvikle diabetes.” Og videre at: ”Etter Bioteknologi-
nemndas syn er det uavklart hvorvidt de mange unge og 
voksne faktisk vil ønske kunnskap om økt arvelig risiko 
for type 1-diabetes, slik den fremskaffes i MIDIA. Det er 
Bioteknologinemndas mening at barnets rett til å ikke 
vite om mulige genetiske sykdomsdisposisjoner ikke er 
ivaretatt i MIDIA-prosjektet slik det i dag gjennomføres.” 
Den siste setningen refererer altså til prosjektet med det 
designet det har i dag.

Nemnda vurderte også hensynet til søsken, og skrev: 
”Selv om det er størst sannsynlighet for at søsken ikke har 
risikogenene, kan også disse barna stå i fare for å bli syke-
liggjort. Ved at Folkehelseinstituttet tilbyr å inkludere dem 
i MIDIA, får heller ikke disse barna rett til å forbli uvitende 
om denne risikoen, eller å teste seg etter at de er fylt 16 år 
dersom de ønsker å vite.” ”Nemnda støtter Sosial- og helse-
direktoratet i å advare mot å ta inn personer som ikke fyller 
de oppsatte kriterier for inkludering, på bakgrunn av at de 
vil ha tilgang til den aktuelle testen.”

For å oppsummere, så var det 14 av de 15 medlemmer 
som var tilstede på møtet hvor dette ble diskutert, som 
mente at MIDIA-prosjektet, slik det er gjennomført, er 
i konflikt med bioteknologiloven fordi lovens virkeom-
råde omfatter de tilfeller hvor resultatet tilbakeføres til 
den enkelte pasient. Videre er begrunnelsen at det er et 
forbud mot å genteste barn under 16 år, med mindre det 
er en klar helsemessig gevinst for barnet.

Flertallet mener også at MIDIA-prosjektet, slik det nå 
gjennomføres, er etisk betenkelig fordi hensynet til 
barna i studien ikke er tilstrekkelig ivaretatt. Nemnda 
skriver at: ”[Flertallet] vil på bakgrunn av den etiske 
vurderingen råde Sosial- og helsedirektoratet til å ikke 
godkjenne diabetes for prediktive genetiske undersøkelser 
hos små barn i forskningsprosjektet MIDIA slik dette 
prosjektet nå er designet.”

Legg merke til formuleringen ”slik dette prosjektet nå 
er designet”, for vi mener problemstillingen er viktig, 
og vi ønsker at dette skal belyses, men vi ser ikke at 
designet er godt.

Ett medlem i nemnda legger i sin vurdering ”avgjø-
rende vekt på at MIDIA-prosjektet har pågått i mange 
år og involverer mange mennesker”, og mener derfor at 
prosjektet må få fortsette.
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For meg er det veldig interessant å være her i dag, og det 
har vært veldig interessant å følge debatten som har gått 
det siste året.

Jeg vil si et par ting om hva som gjorde at jeg reagerte på 
gjennomføringen av MIDIA. For vel et år siden så møtte 
jeg en familie som var veldig ulykkelige over et budskap 
de ikke hadde vært forberedt på, og som de ikke visste 
hvordan de skulle leve med. Som helsestasjonslege 
gjennom 18 år har jeg møtt mange familier med sped-
barn og opplevd hvor sårbare de er for små avvik hos 
barna sine. Og jeg har sett hvor lite som skal til for å 
gjøre dem engstelige. Det var med den bakgrunn jeg 
satte meg inn i MIDIAs gentesting og de etiske aspek-
tene jeg spontant hadde reagert på.

Som allmennlege har jeg et annet ståsted enn forskerne. 
Jeg står nærmere menneskene det forskes på, og fjernere 
fra forskningen. Jeg er opptatt av at barna ikke sykelig-
gjøres. Denne familien var altså ikke forberedt på at deres 
barn kunne få en positiv gentest for type-1 diabetes, til 
tross for at de hadde skrevet under på at de var villige til 
at barnet fikk tatt testen. Det var ingen kjent diabetes i 
deres familie. Hadde de fått god nok informasjon? Jeg 
synes ikke det. Jeg spør meg om det er mulig å gi god 
nok informasjon, slik at de kunne gi et reelt informert 
samtykke. Det å sette seg inn i hvordan man vil reagere 
på svar man slett ikke tror vil komme, er svært vanskelig. 
Skal man kunne få tilbakemelding om hva foreldrene 
har forstått, må informasjonen foregå på en helt annen 
måte enn slik det var blitt gjort. For å kunne kalle dette 
informert samtykke, burde man kunne kontrollere om 
foreldrene har forstått hva en positiv test innebærer. Et 
annet spørsmål er om foreldrene i denne situasjonen er 
samtykke-kompetente på vegne av sine barn.

Familien ble invitert til at barnet skulle delta i MIDIA 
gjennom en skriftlig brosjyre, sendt dem på slutten av 
svangerskapet. Der sto kun et lite avsnitt om mulige 
negative reaksjoner ved positiv gentest. Brosjyren var 
utformet som en reklamebrosjyre, og på forsiden sto det: 
”Gratulerer med en nyfødt samfunnsborger. Kanskje 
virker det tidlig, men vi inviterer likevel til den første 

velvillige samfunns-
innsats fra dere 
som foreldre og den 
nye borgeren. Det 
gjelder forskning på 
type-1 diabetes som 
rammer flere hundre 
norske barn og unge 
hvert år.” Det å kalle 
på samvittighet og 
samfunnsansvar hos 
familier med nyfødte, 
kan oppfattes som 
suggererende. MIDIA 
og Mor og barn-undersøkelsen er begge sentraliserte, 
og mye informasjonsarbeid kunne vært gjort nærmere 
pasientene. Det ville selvsagt krevd helt andre ressurser, 
både personellmessig og finansielt. Likevel er det forut-
satt at mye informasjon og oppfølging skal gjøres lokalt. 
Men jeg har fått flere personlige meddelelser om tilfeller 
av nokså fraværende informasjon både ved MIDIA og 
Mor og barn-undersøkelsen.

Som den som foreldrene skulle komme til med spørsmål, 
reagerte jeg også på at jeg ikke hadde fått informasjon 
om MIDIA mens jeg var helsestasjonslege i alle de årene 
prosjektet allerede hadde pågått. Familiene jeg møtte 
visste ikke hvordan de skulle leve med at barnet deres 
hadde økt risiko for diabetes. De gjorde seg mange 
spørsmål og fryktet sykdom. Å leve med sykdom er én 
ting. Å leve med kunnskap om risiko for sykdom, takler 
de svært forskjellig. Noen tror at de selvsagt vil være 
blant de heldige, mens andre ikke kan slippe tanken 
på at de kan tilhøre de få uheldige. Her betyr forhånds-
kunnskap og egen antatt risiko utvilsomt mye. Der man 
har diabetes i familien, vil man raskere forvente positiv 
gentest og være forberedt på det.

Jeg har tre hovedbudskap om det jeg har lært av problem-
stillingene og debatten det siste året. Det første er barns 
rett til ikke å testes for risiko for sykdom som ikke kan 
forebygges. Hvis man tester, er balansert og grundig 
informasjon viktig. Til sist: Vi i helsevesenet må ha 
respekt for retten til ikke å vite om risiko for sykdom.

MIDIA sett fra en allmennlege
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Jeg skal stille tre spørsmål:

1. I foreldre–barn-samspillet: Utgjør viten om risi-
kogen en fare for utvikling av psykopatologi hos 
barnet?

2.  På hvilket alderstrinn forstår barn hva stigma er, 
og hvordan mestrer de det?

3. I 2016, når de første barna blir 15 år: Vil de benytte 
sin rett til å vite eller ikke vite?

Den beste utviklingen i foreldre–barn-samspillet skjer 
når foreldrene justerer sin omsorg til barnets individua-
litet, og ikke til et bestemt alderstrinn. Et barn i MIDIA-
studien med et mulig risikogen vil utløse en annen type 
foreldre–barn-interaksjon enn et barn uten økt risiko 
for type-1 diabetes. Det er riktig at foreldreomsorgen 
for barn med en medfødt kronisk sykdom kan bli preget 
av overbeskyttelse, og derfor vil barna trenge ekstra 
stimulans til å utvikle autonomi og selvstendighet. Men, 
medfører det å ha fått påvist et risikogen hos barnet 
økt risiko for at barnet blir sykeliggjort? Internasjonal 
forskning fra mange land viser at mødre som deltar i 
nyfødtscreening for type 1 diabetes hos barnet, ikke får 
mer angst eller depresjon. Dette er vist i undersøkelser 
foretatt i Sverige (Gustafsson et al., 2003; Ludvigsson et 
al., 2002), USA (Johnson, et al., 2004; Hood et al., 2005; 
Yu, 1999) og New Zealand (Kerruish et al., 2007) for å 
nevne noen.  

Screening for type 1 diabetes skaper heller ikke nevne-
verdig bekymringer hos foreldrene, viser en studie fra 
Skåne (Lernmark et al., 2004). Det er imidlertid viktig å 
merke seg at fedre og mødre hadde ulike oppfatninger 
og reaksjoner. Mødrene var mest fornøyde med infor-
masjon og kunnskap.

Å bli kjent med spedbarnets genetisk diabetes mellitus 
risiko, medførte kun mild angst hos de fleste foreldre, 
viste en finsk studie (Simonen et al., 2006). Det var 
viktig å identifisere de få foreldre som hadde sterkere 
angst og behov for intensivert rådgiving, påpeker de 
finske forskerne.  

Det er blitt gjort 
studier på inter-
aksjonen mellom 
prosentvis antall 
barn med emosjo-
nelle problem, barn 
med og uten mange 
sykehusinnleggelser 
og lav eller høy fami-
lierisiko. Allerede 
på 1970-tallet fant 
forskerne at liten 
psykososial risiko 
i miljøet beskyttet 
barn med mange sykehusinnleggelser mot symptomer 
på følelsesmessige problemer. Somatisk friske skole-
barn, men med høy familierisiko, hadde mer psykiske 
problemer enn somatisk syke skolebarn med lav famili-
erisiko (se Borge, 2003; 2007).

En rekke internasjonale oppfølgingsstudier av barn 
gjennom 30 år dokumenterer at jo flere risikofaktorer, jo 
flere atferdsproblemer hos barnet. New Zealand-oppføl-
gingsstudiet som startet i 1973, og som fortsatt pågår, 
undersøkte hvordan grad av omsorgssvikt (eller ei) 
påvirker sammenhengen med genetisk risiko for antiso-
sial atferd. Det var ingen hovedeffekt av genetisk risiko 
under fravær av risiko i miljøet. Den største effekten på 
antisosial adferd var tilstede under sammenfall av det 
sensitive gen og alvorlig miljørisiko.

Hvordan lever barn med risikoinformasjon?



18
Åpent møte om Gentesting i forskning      

Svaret på det første spørsmålet må bli at å få beskjed om 
at barnet har et risikogen, vil utgjøre svær liten risiko 
for at barnet i oppveksten skal utvikle symptomer på 
psykososiale problemer i familier flest. Det må foreligge 
store familieproblemer på forhånd for at småbarn med 
risikogen skal utvikle mentale helseproblemer.

Spørsmål nummer to var: ”På hvilket alderstrinn 
forstår barn hva stigma er, og hvordan mestrer de det?” 
Fire–fem år gamle kan barn tenke at andre barn ser og 
tenker annerledes enn de gjør selv. Det handler om å ta 
et annet barns perspektiv – om empati. Seks år gamle 
kan de forstå intensjoner for ulike typer gråt. Ni år 
gamle forstår de følelsen misunnelse og hva stigma og 
fordommer innebærer.

Stigma er sosiale sammenligninger. Barn gjenkjenner 
stigma, forhandler og mestrer effektivt og aktivt hver-
andres stereotypier. Stigmatisering kan reduseres via 
foreldrenes oppdragelse, media og læring i grupper i 
barnehage og skole. Jeg vil tro at barna som utgjør 80-
prosenten vi i dag har snakket om, vil mestre og få en 
ekstra gevinst i forhold til kompetanse i samvær med 
andre.

Jeg ringte en lærer på Bjoneroa skole, fordi jeg intervjuet 
en unge som gikk der, som hadde hatt diabetes i barne-
hagen. Jeg spurte hvordan det gikk. Svaret var: 

- ”Trur itte det er noe stigmatisering eller sykeliggjø-
ring”

- ”Det går så det suser” 
- ”Det er naturlig for unga”
- ”Unga passer på sjøl, sier fra om føling mens de andre 

barna jobber videre”
- ”Foreldrene takler det og er tilgjengelig”

Jeg spurte videre i forhold til dette med foreldre og 
MIDIA-studien. Da var svaret:

- ”Ja, det kan jo være en påkjenning å lure”
- ”Men foreldre må jo leve med at det er så mange farer 

enten man er med eller ikke”
- ”Går det an å få pass’t unga for dette da?”

I forbindelse med svaret på spørsmål nummer to, så vil 
jeg nevne at i vår store oppfølgingsstudie, Hadelandsstu-
dien av 2–6 åringer, så intervjuet vi 525 barn. Det er et 

viktig budskap at når vi spør barna om samme fenomen 
som foreldre og lærere, så svarer de forskjellig. Jeg mener 
vi ikke må ta voksnes vurderinger som gullstandarden 
for hva barn og unge tror og mener.

Det tredje spørsmålet lød: ”I 2016 da de første barna 
blir 15 år: Vil de benytte sin rett til å vite eller ikke vite?” 
Retten til ikke å vite må innebære at det er noe å vite 
man ikke vil vite. De unge må få ha anledning til å 
ha tilgang til data å velge ut fra, og småbarn i dag har 
integritet selv om de er kronologisk unge. I min forrige 
store studie, der jeg fulgte barn fra 4 til 24 år, så hadde 
vi en sjette datainnsamling ved 24-års alder. Da møtte vi 
stolte deltakere som syntes det var interessant, viktig og 
positivt å være med i en slik studie, og tidligere hadde jo 
foreldrene gitt samtykke.

Vi har en gråsoneproblematikk her. Jeg tenkte på fluor 
og vaksine – skal det faktum at det alltid vil være slik at 
noen foreldre og barn er sårbare og får økt belastning, 
føre til at man stopper et forebyggende tiltak for alle 
(Ross, 2003)?

En stor svensk studie med over 17000 familier som 
deltok i ”Alle Babyer i Sydøst-Sverige” omfattet også 
screening for diabetes 1. I denne studien ble fire hundre 
mødre tilfeldig valgt til å svare på bioetiske problemstil-
linger vedrørende genetisk screening for type 1 diabetes. 
I hovedsak rapporterte mødrene at de følte seg beroliget 
over at de fikk skriftlig informasjon og at deres barn i 
framtida kunne bli identifisert for å ha denne type risiko. 
Mødrene var også opptatt av framtidig bruk av de biolo-
giske prøvene til sine små barn.

Vi trenger derfor mer postdiktiv tenkning (søking etter 
årsakssammenhenger tilbake i tid) fra 2016 til i dag, for å 
forstå dette vanskelige feltet. Vi vet fortsatt lite om hold-
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ninger til genetisk risikoinformasjon både blant barn, 
foreldre og helsepersonell (Hiraki, 2006).  

Konklusjonen er at barn som selv ikke kan ta stilling, og 
som må leve med en risikoinformasjon de ikke har bedt 
om, vil ha det bra i de aller fleste tilfellene. Noen barn vil 
likevel få symptomer, og de bør få hjelp. Resiliensutvik-
ling – kunnskapen om løvetannbarna – vil også bidra til 
at over halvparten av dem som får symptomer, likevel 
vil utvikle seg bra psykisk (Borge, 2007).
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Jeg har hatt type-1 diabetes som faglig hovedinteresse 
i over 40 år. Jeg kjenner utrolig mange diabetikere, og 
jeg har arbeidet med diabetes i sammenheng med for 
eksempel svangerskap, nyretransplantasjon og pankreas-
transplantasjon. Jeg har fulgt en del pasienter fra jeg traff 
dem på barneleiet i 1969 og frem til i dag. Jeg har tenkt på 
at den gruppen som ville ha nytte av den forskningen som 
MIDIA driver med, det er dem som er høyrisikoindivider. 
Og de skal ha barn, som vil arve genene fra dem. Vi vet at 
de vil være interessert i at vi kan forsikre om at deres barn 
igjen ikke vil få diabetes.

Alvoret i diabetes er stort. Min far sa at han så det første 
barnet som fikk diabetes i Norge i 1923 på Ullevål sykehus. 
Det barnet ville dødd uten insulin, og det er fortsatt regelen 
i de fleste u-land.

Det koster å ha diabetes. Med god behandling så kan det 
gå veldig bra, men det er en veldig krevende behandling. 
De som har hatt sykdommen i 40-50 år, har mange ganger 
fortalt meg dette.

Svangerskap hos kvinner med diabetes er komplisert 
og krever stor innsats av dem. Noen av barna får senere 
diabetes, og jeg har forstått bedre hvor komplisert og 
vanskelig det er å ha diabetes når jeg har sett mødre med 
sorg fordi barnet har fått diabetes. Nylig snakket jeg med 
en mor som hadde diabetes og som nettopp hadde fått et 
barn. Barnet var med i MIDIA, og hun hadde fått beskjed 
om at barnet ikke hadde risikogenene, hvilket var til stor 
lykke for henne.

Jeg er også urolig overfor situasjonen når det er så mange 
flere barn som får diagnosen diabetes i dag, enn da jeg 
begynte som lege for 50 år siden. Jeg har lyst til å fortelle litt 
om meg selv. Jeg har vært med på transplantasjon, og jeg 
ble vevstypet i tiden rundt 1982, av Kjersti og andre der. Jeg 
hadde høyrisikovevstype for diabetes. Nå har de gentestet 
meg også, og jammen har jeg ikke alle disse høyrisikoge-
nene. Jeg skulle ha 20 prosent risiko for å få diabetes i løpet 
av livet, så da må det jammen forte seg. Jeg er selvfølgelig 
glad for at ingen av barna eller barnebarna mine har fått 
diabetes – de er 11 stykker i alt.

Min erfaring med 
diabetes har bidratt 
til en del tanker jeg 
har gjort meg, når 
jeg nå satte meg inn i 
MIDIA-saken. Etter 
min mening bør 
biotek nologi loven 
forandres hvis den er 
slik at den gjør MIDIA 
umulig. Vi har også 
det forhold at hvis vi 
får, gjennom MIDIA, 
en antydning om at 
noen kan hjelpes, så må vi gjøre et kontrollert forsøk på 
høyrisikoindivider. Det vil ikke være mulig etter dagens 
lov fordi man da må vevstype dem uten å spørre om lov. 
Dette er noe å tenke over.

Jeg synes det er latterlig at noen tenker seg at de som alle-
rede er rekruttert, ikke skal få lov til å fullføre – de har jo 
fått alle opplysningene. Det vil være helt uetisk ikke å gjøre 
det. Hvis det er slik at MIDIA blir nektet å bruke det som 
allerede er vunnet, så vil jeg anbefale Norges diabetesfor-
bund, som finansierte MIDIA i startfasen, å gå til sak. Det 
er nemlig slik at hva som gjelder som norsk lov avgjøres 
ikke av nemnder og direktorater, det avgjøres faktisk i 
rettsapparatet, og til slutt i Høyesterett.

God forskning, slik som MIDIA, bør nettopp gjennomføres 
i Norge. Vi har faktisk en befolkning som forstår nytten av 
forskning, selv om våre journalister ikke gjør det.

Vi har et rikt land, og vi har et økende antall type-1 diabe-
tikere. Vi har også gode registre, så alt ligger godt til rette.

Kant har sagt at alle bør handle slik at begrunnelsen for 
handlingen skal kunne bli gjort til en allmenngyldig regel. 
Eller sagt på en annen måte; vi bør stille spørsmålet: Blir det 
bra om alle gjør som oss? Derfor sniker de fleste av oss ikke 
på trikken, selv om det ikke var kontrollpatruljer. Da blir 
det naturlig å spørre: Hva om alle gjorde som Norge? Om 
vi ikke gjennomfører dette forskningsprosjektet, kommer 
vi sikkert til å bruke resultatene fra andre land som gjør 
lignende forsøk, og som løser ”diabetesgåten”. Er dét noe 
bedre? Eller sniker vi på trikken?

En klinikers syn på MIDIA
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Bjørn Grinde

Jeg har et spørsmål til Hovland. Du var inne på de 80 
prosentene som ikke får diabetes, og at de ikke har 
gevinst av dette. Men dette prosjektet hadde jo å gjøre 
med å utrede miljøfaktorer for diabetes. De som er gene-
tisk testet og som har en genetisk risiko, er de som har 
mest nytte av å vite at de har denne risikoen, for dermed 
kan de bruke miljøfaktorene man vet om for å forebygge. 
Hvis noen av de prosentene som følge av dette kan unngå 
å få diabetes, så må dette regnes som en helsefordel for 
dem som er testet.

Beate Indrebø Hovland

Jeg ser poenget, men grunnen til at vi har diskutert dette 
er for å finne ut om vi, i dette større regnskapet, kan si at 
alle som inkluderes kommer til å ha noen direkte helse-
gevinst av dette. Når det er 80 prosent som uansett aldri 
vil bli syke av disse genene, så synes vi det er vanskelig å 
bruke det som argument, at dette er en type prosjekt som 
har helsegevinst for alle. Vår hovedpoeng har vært å se på 
om prosjektet kan forsvares på tross av det.

Kjersti Skjold Rønningen

Jeg vil bare legge til at er du negativ for autoantistoff ved 
fylte 15 år, så er risikoen for å få det senere i livet minimal. 
Det vet vi fra internasjonale undersøkelser.

Beate Indrebø Hovland

Det var nok ikke tydelig nok fremme i det materialet som 
vi har vurdert. Alle disse opplysningene er interessante.

Sissel Rogne

Jeg har et spørsmål til Bjørn Grinde og Jak Jervell. Når 
dere omtaler dette prosjektet, så får man inntrykk av at 
kommer man gjennom dette prosjektet, så har man løst 
”diabetesgåten”. Jeg synes denne unyanserte fremstil-
lingen er problematisk, for all forskning bidrar som regel 
bare med små brikker til et stort puslespill.

Bjørn Grinde

Jeg er jo selv med på prosjektet, så jeg er kanskje ikke den 
som skal si noe objektivt om det. Men, ja, dette er fors-
kning. Håpet er at selv om man ikke løser alle problemer, 
så vil man kunne bidra til å finne frem til de miljøfakto-
rene som er av betydning, og som står for halvparten av 
diabetestilfellene. Vi vil da kunne gi bedre råd, og det vil 
senke prevalensen av diabetes.

Jak Jervell

Man får selvfølgelig ikke svaret ved denne undersøkelsen. 
Det dette i høyden kan lede til, er et kontrollert forsøk på 
en ny gruppe høyrisikoindivider, for å se om man da kan 
få en forskjell på den gruppen hvor man gjør det vi mener 
kan hjelpe, og den hvor man ikke gjør det. Vi kan ikke 
bare bruke epidemiologien.

Sissel Rogne

Akkurat den nyansen setter jeg umåtelig pris på at 
kommer frem i denne debatten. Jeg vil også stille et 
spørsmål til Kjersti Skjold Rønningen. Det jeg tror er 
unisont når det gjelder MIDIA-prosjektet, er at alle er 
positive til dette forskningsprosjektet som sådan. Det 
som går igjen i innleggene nå, er designen på prosjektet. 
Jeg har inntrykk av at alle sier at ”tenk om dette prosjektet 
bare hadde vært designet litt annerledes…” Derfor vil jeg 
spørre, nå som du har hørt på alle de som har vært på 
banen, er det mulig å redesigne dette prosjektet slik at det 
kan fortsette?

Debatt før lunsj
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Kjersti Skjold Rønningen

Jeg har to svar til det. Det har jo nå vært foreslått, blant 
annet av Den nasjonale etiske komité, at vi kunne legge 
opp til en lukket studiedesign. Dette har Sosial- og helse-
direktoratet avvist, for innsynsretten kommer man ikke 
unna. Det andre svaret er at når det gjelder redesignet, så 
er jeg heldigvis ikke villig til å gi opp. Mitt neste innspill 
kommer til å være at vi begynner med MIDIA-2. Da skal 
vi ikke kalle det MIDIA lenger, men Forebyggelse av type-
1 diabetes. Det er for tidlig å si mer om detaljene nå.

Knut Ruyter

Hvorfor vil innsyn ødelegge for et lukket design?

Kjersti Skjold Rønningen

Dette tok vi faktisk frem når vi søkte REK første gangen, 
om vi burde ha med en kontrollgruppe. Slik vi ser det, er 
dette fortsatt mulig. Men vi har ikke fått noe støtte for 
det.

Knut Ruyter

Jeg gjentar spørsmålet, for vi har erfaring fra andre typer 
prosjekter hvor innsyn ikke ødelegger det vitenskapelige 
designet. Det er nemlig få som ber om dette innsynet.

Kjersti Skjold Rønningen

Nei, det går ikke, for prosjektet har pågått så lenge, og er 
så godt kjent at folk vet at andre tidligere har fått informa-
sjon tilbake. Hadde vi gjort det slik fra starten av, og ingen 
hadde kjent til prosjektet, ville situasjonen kanskje vært 
annerledes, men i dag ville det vært veldig vanskelig å si at 
nå fortsetter vi, men du får ikke lenger vite.

Knut Ruyter

Det er et argument jeg skjønner. Jeg har ett spørsmål til. 
Du sier at du ikke vil gi opp. Men, slik jeg sa i innled-
ningen, så ser det ut til at dere har gitt opp, for dere har 
godtatt stans i rekrutteringen, og har ikke anket saken, 
for eksempel ved å be om et unntak fra bioteknologiloven.

Kjersti Skjold Rønningen

Det er fordi vi klart ser at bioteknologiloven er brutt på 
den måten vi har gjort det så langt. Vi har blitt veiledet til 

at det vi gjør er det vi kan gjøre pr. i dag.

Knut Ruyter

Jeg tør ikke spørre hvem som har gitt den veiledningen… 
Husk at det er departementet som er ankeinstans for 
Sosial- og helsedirektoratet.

Rigmor Austgulen

Jeg har et spørsmål til oppklaring til Torleiv Ole Rognum. 
Det gjelder kommentaren din til § 5-7 i bioteknologiloven 
der du sa at autoantistoffer i blodprøver samt velinformerte 
foreldre kan oppnås helt uavhengig av de genetiske under-
søkelsene. Men om studien ble gjennomført, og risikoper-
sonene ble plukket ut på bakgrunn av autoantistoffer, så er 
vi jo like langt. Prinsipielt er dette den samme designen, 
men du er bare mer på høyrisikoindivider enn ved genetisk 
testing. Poenget mitt er at hvis du skal formidle informasjon 
om disse antistoffene til foreldre og barn, så er du i samme 
situasjon. Du skal leve med den risikoen.

Torleiv Ole Rognum

Ved et annet design vil all informasjon kunne være anonym 
inntil antistoffene er der. Så kan du begynne å tenke på de 
som får utviklet autoantistoffene på det tidspunktet.

Rigmor Austgulen

Så din forutsetning var å lukke informasjonen?

Torleiv Ole Rognum

Ja.

Karin Frydenberg

Jeg har en kommentar til dette med lukket design. Det er 
noe man tror, at folk da vil begynne å spørre veldig mye. 
Det vet man ikke, siden man ikke har forsøkt det. Min 
erfaring, ut fra å være i en liten kommune i Norge, er at 
folk ikke er så veldig opptatt av verken MIDIA eller Mor 
og barn-undersøkelsen. De godtar veldig mye av det som 
samfunnet, staten og Folkehelseinstituttet ber dem om. Jeg 
tror ikke at vi trenger å være så engstelige for akkurat det, 
men det er jo bare en tro fra min side også. Ved siden av 
det, tror jeg en av ulempene ved lukket design, er at det ville 
være vanskelig å få folk til å være med på en så omfattende 
undersøkelse, med så omfattende innsats fra deres side, hvis 
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de ikke hadde den drivkraften at de visste om en risiko. Så 
jeg har tenkt at dette må være en av beveggrunnene, men 
det kan jo Folkehelseinstituttet svare på selv.

Kjersti Skjold Rønningen

Vi har faktisk gjennomført oppfølging av en gruppe 
uten risiko for type-1 diabetes. Men det var foreldre som 
hadde fått vite at barna ikke hadde risikogenene, så de var 
veldig motivert til å stille opp. De stilte opp veldig mye, 
men vi avsluttet ved fylte ett år, for da begynner mødre 
i jobb igjen, og da blir det mye vanskeligere å få folk til å 
stille opp.

Knut Ruyter

Jeg hører to problemstillinger her. Den ene er innsyn, 
og den andre er det som kalles ”compliance”, altså om 
de faktisk vil stille opp, levere prøvene og så videre, eller 
ikke. Men det spørsmålet Frydenberg stilte, synes jeg er 
interessant. Hvis vi sammenligner med HUNT, som gir 
innsyn, så trodde forskerne at det ville skape virkelig store 
problemer at folk ville både be om innsyn og trekke seg, 
men det problemet har vært veldig lite i forhold til hold-
barheten til prosjektet. Er dét det avgjørende spørsmålet, 
at man tenker at det vil være ”compliance” som vil være 
det store problemet, hvis man ikke har tilbakemelding til 
deltakerne? Vil du si det slik?

Kjersti Skjold Rønningen

Ja.

Vivi Opdal

Jeg er jurist ved Folkehelseinstituttet og har bistått 
MIDIA-prosjektet i denne saken. Jeg kan vel ikke si at jeg 
er objektiv i denne diskusjonen, men det er det vel få her 
som er. Det som har slått meg i denne saken og debatten, 
har vært hvorfor det anses som så farlig å vite noe om 
genetisk risiko. Som småbarnsmor så vet jeg allerede 
ganske mye om risiko for mine barn. For eksempel hørte 
jeg nylig på radioen om en undersøkelse som sa at 1 av 
10 tenåringsjenter i Oslo har vært utsatt for et seksuelt 
overgrep. Er man en jente i den aktuelle aldersgruppen, 
eller har en datter i samme gruppe, så vet man at man selv 
eller ens datter har en 10 prosent risiko for å bli utsatt for 
et seksuelt overgrep.

Hvis vi overfører dette til medisinsk informasjon, så kan 

jeg for eksempel fortelle at jeg har en medisinsk lidelse. 
Den er ikke er så alvorlig som type-1 diabetes, men den 
kan ikke forebygges, kun lindres til en viss grad ved 
behandling. To fastleger har uavhengig av hverandre 
fortalt meg at mine to sønner har rundt 50 prosent risiko 
for å få den samme lidelsen, uten at jeg eller mine barn 
har bedt om å få den type informasjon. Dette kan legene 
altså si på bakgrunn av kunnskap – de har ikke utført 
noen genetiske undersøkelser, for det har de ikke lov til. 
Mitt spørsmål er: Hvorfor er lovgiver, de etiske komiteene 
og så videre så opptatt av dette med gentesting? Er det 
fordi resultater av genetiske undersøkelser er det eneste 
myndighetene kan regulere av risikoinformasjon?

Jeg går ikke og tenker daglig på at mine sønner skal få den 
aktuelle lidelsen. Er det da slik at de som blir bekymret av 
den type informasjon man får under MIDIA-prosjektet, 
er de som også er bekymret over den såkalte dagliglivets 
risiko? Jeg undrer meg fortsatt over hvorfor akkurat 
genetisk risikoinformasjon er så farlig i forhold til annen 
informasjon om risiko? (Applaus i salen.)

Knut Ruyter

Det er et betimelig og viktig spørsmål om genetisk risiko-
informasjon skal behandles annerledes enn annen risiko-
informasjon. Men her ligger også grunnlaget for at Norge 
har en særlov på dette området. Jeg kan ikke svare for 
hvorfor noen tenker at dette må reguleres spesielt. Men det 
er et interessant spørsmål å stille i denne sammenhengen. 
Er det noen andre som har lyst til å si noe til det?

Beate Indrebø Hovland

Jeg kan ikke si noe på vegne av alle etiske komiteer, men 
jeg tror ikke vårt utgangspunkt er at genetisk er mye verre 
enn annen type risiko, eller at genetisk risikoinformasjon 
er verre enn andre kroppslige risikotegn man kan påvise. 
Men utgangspunktet må være at vi ikke kan vurdere 
noe annet enn det vi faktisk kan gjøre noe med. Vi kan 
ikke begynne å vurdere risiko ellers i samfunnet, men vi 
kan si noe om den mulige risikoinformasjonen som vi 
kan forhindre at folk blir påført. Det er utgangspunktet. 
En annen ting er at jeg mener det er viktig å fortsette 
samtalen om det gjør en forskjell for folk at det er en 
genetisk risiko, noe som er inni kroppen din, eller om det 
er noe som er et annet sted. Det er interessante studier 
som viser at for mange så utgjør det en forskjell. Det er en 
opplevelse av å ha et fiendskap med egen kropp, å ha en 
skjebne hengende over seg og så videre. Folk er ulike. Jeg 
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kan tenke meg hvordan jeg ville reagere på risikoinforma-
sjon, og så hører jeg at andre reagerer veldig annerledes. 
Det er det vi må ta inn som vurderingsgrunnlag.

Hans M. Borchgrevink

Jeg vet ikke om Forskningsrådet har ment noe om dette, 
så jeg snakker her som privatperson. Det som er sagt, er 
at vi har en spesiell bioteknologilov, mens andre land gjør 
tilsvarende undersøkelser ut fra WHOs kriterier. Hva er 
da begrunnelsen fra WHO for å tillate dette? Og hva er 
begrunnelsen for at vi ikke gjør det?

Et annet spørsmål er knyttet til det som ble nevnt fra 
Anne Inger Helmen Borge om risikoinformasjon. Risiko 
var vesentlig knyttet til ytre miljøfaktorer, ugunstige 
familieforhold og så videre. Er det virkelig ingen gode 
studier på risiko for psykologiske konsekvenser av gene-
tisk informasjon?

Anne Inger Helmen Borge

Jeg tror ikke det er det. Dette vil jo måtte være veldig 
sjeldne grupper barn, og jeg kjenner ikke til noen oppføl-
gingsstudier. Derfor valgte jeg å se på generell risiko. 
Dette er et nytt og grensesprengende og stort område. 
Jeg viste til studiet på New Zealand hvor man så på en 
sammenheng mellom et enzym og antisosialitet, og det er 
relevant. Det finnes også en tilsvarende undersøkelse for 
genetisk risiko for depresjon hos kvinner, i samspill med 
miljøfaktorer. Men dette er jo tilbakeskuende, fordi vi nå 
har data på disse som voksne. De tar blodprøver nå og ser 
på det de samlet inn om familieforhold og så videre på 
70-tallet. De bruker altså en postdiktiv metode. I Norge 
er vi nå i ferd med å gå den riktige veien, ved at vi starter 
når ungene er små og samler informasjon. Det er nok 
smertefullt, men det er nok vitenskapelig en bedre måte.

Jak Jervell

Til det første spørsmålet fra Borchgrevink, så kan jeg si at 
WHO gir ikke lov til å gjøre noen ting, de kommer med 
anbefalinger som man kan følge eller ikke følge. Dette 
tolkes forskjellig, og vi har sett forskjellige tolkninger av 
samme lov her i dag.

Knut Ruyter

Jeg har et spørsmål til Anne Inger Helmen Borge. Det har 
å gjøre med vurderingen av ulike typer risiko. Jeg vet at 

du vektlegger psykopatologi og den slags. Men hvis vi ser 
på retningslinjene, så er de ikke alltid ute etter den type 
risiko. De er for eksempel ute etter andre typer belast-
ninger som gjelder i ”lettere grad”, som psykososiale ting, 
uro, engstelse, uleilighet og så videre, men som ikke blir 
sykelig. Denne typen gradering av risiko finner vi mye av. 
Har resultatene fra de studiene du viste til egentlig så stor 
overføringsverdi til områder hvor man ikke i utgangs-
punktet er ute etter å finne psykopatologi, men en øket 
risiko for denne mildere formen for belastninger? Kunne 
du kommentere det, siden du var så tydelig på at barn 
mestrer dette?

Anne Inger Helmen Borge

Jeg tror absolutt at de studiene har overføringsverdi til 
MIDIA-studien. Det er nå etter 30 års forskning på barn og 
risiko klart at det er mengden, totaliteten av de små drypp 
og varigheten over tid, som er det skumle. Det akutte er 
ikke så farlig. Dermed så ser vi heldigvis at det skal veldig 
mye til, for at ulike typer risiko skal skade ungen. De er 
robuste, og enten du ser på den ene eller andre typen uro, 
må det mye mer til, for at jeg skal bli bekymret. Så dette 
går bra.

Knut Ruyter

Her kan vi ha å gjøre med langvarig risiko – kanskje tiår. 
Utgjør det noen forskjell?

Anne Inger Helmen Borge

På studier av barn med kroniske medfødte sykdommer, 
det kan være ryggmargsbrokk, CP eller andre ting, så 
har du å gjøre med en familie som har en meget stor og 
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vedvarende belastning. Derfor sa jeg i innledningen at 
ja, dette er riktig: De overbeskytter ungene og opptrer 
litt annerledes. De må ha veiledning, slik at ungene får 
samme selvstendighet som andre. Så det er helt riktig at 
det er en forskjell, men poenget er at det skal veldig mye 
mer til for at det skal bli en helseskade. Hvis en slik unge 
vokser opp i en helt vanlig familie, og det gjør de fleste, så 
er jeg veldig lite bekymret.

Arvid Heiberg

Jeg er avgått overlege på Rikshospitalet og professor i 
medisinsk genetikk/veiledning i Bergen, og jeg har jobbet 
mye med etiske spørsmål. Jeg vil gjerne kommentere 
spørsmålet om  ”retten til ikke å vite”. Den er begrunnet 
i gammel hippokratisk etikk om at ”do no harm”, at 
frykten for å skade noen har vært gitt en forrett, fremfor 
nytteverdien for at noen skal få informasjon som de gjerne 
vil ha. Av det er også ”retten til ikke å vite” avledet. Det jeg 
har erfaring med er Huntington-familier, som altså har 
en dominant arvelig demens-sykdom i øyeblikket uten 
kausal behandling. De fleste som vet at de er i risiko, velger 
å ikke la seg genteste. Demensen er sent inntredende, og 
gir personlighetsforandringer fra 35-årsalderen. Av de 
som vet de er i risikosituasjonen, velger bare 15 prosent å 
få avklart sin situasjon med en gentest. Det er et uttrykk 
for at de klarer på et vis å leve med usikkerheten. De 15 
prosentene som velger å la seg teste, får altså et godt eller 
dårlig svar, og de som får et dårlig svar, lever også videre 
med det, og det inntreffer relativt få dramatiske forand-
ringer i deres liv.

Det er internasjonal enighet om at det å påføre noen 
gentesting skal man la være. Det å påføre barn gentesting 
for Huntington skal man absolutt la være, så det er ingen 
som gentester personer under 18 år i denne sammen-
hengen. I den grad dette svaret kan være retningsgivende, 

så er det slik at ”retten til ikke å vite” respekteres av medi-
sinske genetikere, og man er forsiktig etter ganske mange 
debatter i det norske Storting – intet sted har retten til 
ikke å vite vært debattert grundigere i en parlamentarisk 
forsamling enn i Norge. Man kan være uenig i nyansene 
i dette, men stort sett har bioteknologiloven full oppslut-
ning om dette prinsippet.

Knut Ruyter

Også her er det et spørsmål om overføringsverdien. 
Huntington er en sykdom som alltid inntreffer om man 
har genet, og det er en særdeles alvorlig sykdom. I forhold 
til MIDIA, så vet man der ikke om sykdommen inntreffer, 
og følgene er mye mindre. Gjør det en forskjell?

Arvid Heiberg

Det er nesten umulig å sammenligne sykdommers alvor-
lighetsgrad. Det er en rekke sykdommer som jeg ikke kan 
være glad nok for at ikke rammer meg eller min familie, 
og diabetes er en av dem. Alle sykdommer har en alvor-
lighetsgrad ved seg som gjør at det er veldig vanskelig 
for utenforstående å si at den ene sykdommen er verre 
enn den andre. Jeg har betydelig erfaring med en rekke 
typer funksjonshemninger, og jeg kan ikke si at jeg alltid 
skjønner hva som er verst.

Jeg synes det er vanskelig å kommentere overføringsver-
dien, men jeg har latt meg overbevise av argumentene i 
forhold til bioteknologiloven, som vi er sosialisert inn i. 
Så kan vi da lure på om det er riktig, men jeg synes de 
konklusjonene som Bioteknologinemnda kommer til, 
høres vettuge ut i forhold til vår daglige praksis og prak-
tisering av bioteknologiloven. Men dette er ikke noe greit 
felt, og det er grunn til å holde dette møtet.
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Jak Jervell

Jeg har lyst til å presentere en hypotetisk situasjon. Vi har 
nylig funnet et gen for Alzheimer, og vi vet at halvparten 
av dem som har genet, får Alzheimer før de er 70. Vi ser 
at antallet med Alzheimer stiger, og det er forskjellige 
hypoteser om hva som kan være forklaringen. Vi vet i dag 
ikke hva som kan forhindre utbruddet, men det er mange 
hypoteser: mye appelsiner, mye frukt og D-vitaminer og 
så videre. Jeg inviterer dere til å bli genetisk testet for å 
se om dere har genet, for å være med på et forsøk som 
er analogt med MIDIA. Da kan dere tenke etter hvordan 
dere ville stilt dere til det. Da må dere treffe valget for dere 
selv. Det er vanskelig å tenke seg hvordan det er å være et 
barn, men det er lettere å se seg selv i den situasjonen.

Torunn Ellefsen

Jeg jobber i De forskningsetiske komiteer, men jeg snakker 
ikke på vegne av dem nå. NEM har snakket veldig mye 
om de 80 prosentene som ikke utvikler diabetes. Men hva 
med de 20 prosentene? Diabetes er en dødelig sykdom 
hvis man ikke får medisinering. Det er mange små barn 
det er vanskelig å se dette på. Det er viktig å ta hensyn til 
det også.

Beate Indrebø Hovland

Jeg håper jeg har sagt noe om det. Når vi skal foreta en 
forskningsetisk vurdering, så må vi se på alle de inkluderte. 
Det er ikke vanskelig å forsvare deltakelse for dem som har 
en direkte helsegevinst. Alle har vært enige om det. Men 
det hadde vært flott om vi kunne finne en måte å gjennom-
føre den type prosjekt på, som ikke gjør at vi må inkludere 
dem som vi kanskje frykter skulle ha ønsket å ikke ha blitt 
involvert. Det er det som er utfordringen vår. Det er derfor 
de 80 prosentene trekkes frem, for vi kan ikke argumen-
tere med at de har noen potensiell direkte helsegevinst av 
dette. Kanskje er det heller ikke noen skade, men det er den 
vurderingen vi må gjøre. Hvor stor er ulempen vi påfører 
dem som ikke har noen gevinst av dette? Det er vi pålagt å 
vurdere av veldig mange gode grunner. Vi har fortsatt også 
en utfordring knyttet til det Anne Inger har snakket om, 
nemlig hvor stor overføringsverdi har den kunnskapen vi 
har i forhold til dette konkrete prosjektet. Personlig har 
jeg ikke vært bekymret for det store flertallet av dem som 
er inkludert i prosjektet. Jeg tror det går utmerket med 
de fleste, og det meste av umiddelbart ubehag kan man 
kompensere for ved god oppfølging, informasjon og så 
videre. Men vi er også forpliktet til å tenke på dem som det 

kanskje ikke går så bra med. Det finnes noen som er i situa-
sjoner som kan få det verre ved deltakelse i forskning. Det 
er også et spørsmål om forskningen tjener på å involvere 
mennesker som kun får ulemper ved deltakelse, og ingen 
gevinst. Det er hensynet til tilliten til videre forskning som 
vi må ta med i regnestykket. Det er derfor vi henger oss 
opp i de 80 prosentene – det er de som er den forskningsetiske 
utfordringen, ikke de andre, som har en mulig gevinst av dette.

Torleiv Ole Rognum

Du brukte mange av de gode argumentene, og jeg er enig 
med deg. Jeg er veldig opptatt av at man kommer rundt 
dette problemet, med tanke på de 20 prosent som utvikler 
diabetes. Den økende hyppigheten av diabetes er en folke-
helsemessig kjempeutfordring, som jeg håper vi ikke gir 
oss før vi løser. Kan vi finne ut hvilke eventuelle virusin-
feksjoner som kan utløse dette, eller om man kan utvikle 
en vaksine eller forebyggende tiltak, så er intet bedre. Men 
vi må forholde oss til norsk lov, bioteknologiloven, og til 
overveielse av hvilken måte, rent etisk, som er den beste 
veien for å nå denne kunnskapen.

Bioteknologiloven sier for det første at der hvor infor-
masjon føres tilbake til den enkelte pasient, så er dette 
regulert, og for det andre så er det forbudt å genteste barn 
under 16 år, med mindre de har en direkte gevinst. Da får 
man vurdere gevinsten hos de 20 prosentene opp mot det. 
Den gevinsten fant man at var så marginal, at dette krite-
riet i loven ikke var oppfylt. Likevel, jeg håper inderlig at 
man ikke gir seg, men søker videre og finner frem til hva 
som gjør at diabetes øker, og finner frem til metoder både 
til tidlig oppdagelse og behandling.

Turid Wetlesen

Jeg er prosjektkoordinator i MIDIA – og ikke helt objektiv. 
Jeg vil si at jeg har hatt en veldig spennende jobb i mange 
år, og jeg er aldeles ydmyk overfor de etiske problemstil-
lingene vi har stått overfor i prosjektet. Jeg er også veldig 
ydmyk i forhold til at vi kunne gjort mye av informasjonen 
veldig mye bedre. Det som har overrasket meg, er at det 
tok syv år før vi fikk de tilbakemeldingene som gjorde at 
prosjektet stoppet.

Jeg vil gjerne si til professor Jervell at jeg vil gjerne være 
med på (det hypotetiske) Alzheimer-prosjektet ditt. Jeg vil 
gjerne bli genetisk testet for Alzheimer, for min mor fikk 
Alzheimer før hun var 70 år. Hvorfor vil jeg det? Jo, da kan 
jeg forberede mine omgivelser, særlig mine barn, på at dette 
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kan skje, hvis jeg skulle ha genet. Jeg kan forberede dem på 
hvordan de skal se de første tegnene. De kan kanskje være 
raskt ute i forhold til det jeg og mine søstre var, som ikke 
skjønte før det var gått lang tid at vår mor hadde Alzheimer. 
Å være forberedt er altså ett stikkord her.

Jeg har snakket med veldig mange unge mennesker når 
det gjelder MIDIA-prosjektet, og mange unge foreldre. 
Unge mennesker har en helt annen innfallsvinkling til 
genetisk testing enn oss som er oppi årene. Jeg skulle 
ønske at det var flere unge innlegg her i dag. – Og så vil 
jeg ikke reise gratis på trikken!

Knut Ruyter

Jeg åpner nå for noen kommentarer til spørsmålet om 
det finnes noen helsegevinst i det prosjektet som MIDIA 
utgjør. Det er et avgjørende poeng. Rognum sa at gevin-
sten var så liten at det ikke var mye å bry seg om. Jeg 
nevnte innledningsvis om forberedelse får lov å telle i 
denne vurderingen. Og eventuelt forbedret livskvalitet, 
for eksempel ved å vite om man lærer å meste, og så videre 
- teller slike ting?

Rigmor Austgulen

Jeg skal kommentere dette med helsegevinsten for de 20 
prosentene. Jeg skal bruke min bakgrunn som barnelege 
på et sykehus til dette. Det som karakteriserer type-1 
diabetes hos barn, er at det er en tilstand som ikke utvi-
kler seg over særlig lang tid. Da ser jeg bort fra dette 
med autoantistoffer, som vi i grunnen vet lite om. Men 

symptomene utvikler seg over ganske kort tid. Barnet blir 
fort sykt, og det er ikke så veldig mange dager fra første 
symptom er oppstått, til foreldrene synes barnet er så sykt 
at det skal på sykehus. Dette er en tilstand som allmenn-
legene er ganske oppmerksomme på, og blodsukker hører 
med til standardprøvene ved en innleggelse. Min påstand 
er at her er intervallet så kort, at helsegevinsten for dem 
det handler om, ikke er spesielt stor. Dette er ikke kreft 
som ikke må spre seg, og hvor en må være oppmerksom 
på tidlige symptomer. Når det gjelder opplæring, så kan 
en, når diagnosen er stilt, fokusere på opplæring av dem 
det gjelder. Det å lære seg å håndtere situasjonen synes 
jeg ikke hører med under gevinsten her. Når det gjelder 
samfunnets gevinst, så er det et helt annet spørsmål. Det 
er klart det er interessant å vite noe om interaksjonen 
mellom genetikk og infeksjonssykdommer.

Knut Ruyter

Så du er i grunnen enig med Rognum?

Rigmor Austgulen

Ja.

Bjørn Grinde

Jeg vil også svare på det spørsmålet fra mitt ståsted. Jeg 
jobber med sammenhengen mellom diabetes og virus. 
Et scenario man kan tenke seg, er at vi finner at noen 
virus er en viktig årsak til at man får diabetes. I så fall 
kan man kanskje si at de som er genetisk spesielt sårbare 
for dette, bør vaksineres for disse virusene, og det bør 
utvikles metoder for å gjøre det. Dette vil kunne komme 
til gode også disse som nå er testet, for mange av dem vil 
ikke utvikle diabetes før om kanskje 10 år. Man vil derfor 
kunne gi forebyggende midler til disse, som på en enkel 
måte ble muliggjort via dette prosjektet.

Turid Wetlesen

Relatert til det Rigmor Austgulen sa, så er jeg sikker på at 
blodsukker blir målt når barn blir lagt inn på sykehuset. 
Men det er ikke sånn at måling av blodsukker eller sukker 
i urin er rutine hos fastleger – dessverre. Fra Ullevål har 
vi fått opplysninger om at 20 prosent av barna som blir 
lagt inn for type-1 diabetes, blir lagt inn med ketoacidose.
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Det er en utfordrende tittel jeg har fått. Jeg skal forsøke 
å trekke opp noen retningslinjer og fortelle litt om 
hvordan dette ser ut, sett fra en medisinsk genetikers 
hverdag.

En DNA-”chip”, eller en mikromatrise, er en liten glass-
flate, hvor du kan analysere flere millioner genetiske 
varianter i én prøve. Den teknologien er i ferd med å 
revolusjonere medisinsk genetisk testing. Nå er det ikke 
lenger snakk om å gjøre én og én gentest av gangen – nå 
kan du få gjort svært mange tester i én prøve.

Tidsskriftet Science kårer hvert år ”The breakthrough of 
the year”. I 2007 valgte de “Human Genetic Variation”, 
i skarp konkurranse med blant annet menneskeskapte 
klimaforandringer. Science skriver at den store varia-
sjonen som er i det humane genomet, har potensiale til 
å revolusjonere medisinen. På den andre siden har vi 
en del bekymring rundt at det reiser betydelige etiske 
utfordringer.

Dette siste er det en del firmaer som ikke bryr seg om i 
det hele tatt. Blant annet har deCODE på Island lansert 
noe de kaller ”deCODEme”, hvor du kan teste deg for 
én million genetiske varianter på én gang. Vi hørte 
tidligere i dag en oppfordring om at unge mennesker 
måtte komme på banen i denne debatten. Disse testene 
retter seg så vidt jeg kan se mot unge mennesker. 
Tilbudet fremstilles som kult og spennende. Ikke bare 
kan du kalkulere risikoen for 18 sykdommer og se på 
tilgjengelig litteratur, men du kan også finne ut hvor 
dine forfedre kom fra, du kan surfe rundt i ditt eget 
genom på internett, og det er ikke måte på. Du vil også 
få oppdateringer når det gjelder ditt eget genom og nye 
risikovarianter som etter hvert dukker opp. Så følg med 
på værmeldingen – og genmeldingen…

Det som befinner seg i den nære horisonten, er det som 
heter prediktiv medisin. Et av disse firmaene sier at en 
helt ny dimensjon innen helseforebyggende arbeid nå 
er tilgjengelig. Tankegangen er at man kan ta ansvar 

for egen helse, kanskje nesten helt uten hjelp fra doktor 
og helsevesen. Mange av de variantene som er på disse 
DNA-”chip-ene” er hyppige genvarianter, som er asso-
siert med sykdom i store studier, og noen har usikker 
nytteverdi. Jeg jobber med å tolke genetiske varianter 
som vi finner ved DNA-testing, og etter min mening er 
tilbudet fra disse firmaene prematurt. Vi skal ikke bare 
kritisere de som gjør denne testingen i stor skala, for i 
våre genetiske laboratorier tester vi også for genetiske 
varianter som jeg personlig lurer på nytteverdien av. Én 
slik er APOE4-varianten som relateres til Alzheimers 
sykdom. En annen er Faktor V Leiden-mutasjonen som 
gir en lett øket risiko for trombose. Det er mye unyttig 
gentesting som foretas, og det er grunn til å spørre seg 
hvordan helsetilbud etableres her i landet. Hadde det 
vært fornuftig å ha et råd som skulle vurdere tilbud om 
nye gentester, og om det er fornuftig å implementere 
disse i en genetisk diagnostikk?

De nevnte firmaene har en ”kul” fremstilling av disse 
personlige gentestene. Men er det alle som er like 
avslappet i forhold til å leve med risiko? Hvis du får en 
risiko for en sykdom som du ikke kan gjøre noe for å 
forhindre, er det en god informasjon å gå rundt med? 
Hvis du får utlevert en risikoprofil, er du villig til å gjøre 
store endinger i livsstil, basert på den risikoinforma-
sjonen du får? Tenk bare på hvor vanskelig det er å få 
folk til å slutte å røyke. Man vet det er farlig å røyke, 
men likevel er det ikke lett å legge om stilen. Er det 
noe i dette at å få for mye risikoinformasjon kan skape 
sykeliggjøring? Vi mennesker er forskjellige. Noen er 
robuste, mens andre har en sårbarhet som gjør at de 
begynner å bekymre seg for mye. Da bør de kunne ha 
anledning til å beskytte seg mot slik risikoinforma-
sjon. Bioteknologiloven vår, kapittel 5, som omhandler 
genetiske undersøkelser av fødte, er laget for å sikre 
retten til ikke å vite. I definisjonen der så skiller man 
mellom test av syke mennesker, og av friske mennesker. 
Test av en syk person er en diagnostisk test, mens test 
av en frisk person er en prediktiv test som gir informa-
sjon om risiko for å få sykdom i fremtiden. Dersom det 
er en prediktiv test, så har personen krav på genetisk 
veiledning før testen, hvor man får informasjon om hva 
testresultatet vil bety for deg, slik at en kan velge om 
en vil ha testen eller ikke. Videre er det paragrafer som 
regulerer gentesting av barn. Slik testing skal gjøres hvis 

Helsehjelp, screening og forskning – når er det hva?
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det ikke har medisinske konsekvenser. Det er også en 
paragraf som går på oppsøkende genetisk informasjons-
virksomhet. Ingen skal ”ut av det blå” bli kontaktet av 
helsevesenet og få opplysning om en risiko for sykdom.

Forskning og helsehjelp grenser mot hverandre og 
griper ofte over i hverandre i genetikken. Jeg jobber med 
helsehjelp innen genetikk. Vi skiller mellom helsehjelp 
til syke og helsehjelp til friske. Begge kan vi gi gene-
tisk veiledning. De syke kan vi utrede, stille diagnose, 
tilby diagnostiske gentester, og i noen få tilfeller gir vi 
behandling. De friske gir vi veiledning før de får en 
prediktiv test, og vi kan eventuelt tilby kontrollopplegg, 
med tanke på å avdekke sykdommen tidlig. Vi kan også 
i noen tilfeller anbefale andre forebyggende tiltak, som 
kirurgi, som er drastisk, eller medikamenter. For helse-
hjelp ved sjeldne arvelige sykdommer, som jeg stort sett 
jobber med, er det en glidende overgang til forskning. 
Mange med kromosomfeil, for eksempel, har sin egen 
helt spesielle personlige kromosomfeil som gir en unik 
sykdom.

Alle vi genetikere har gjerne flere kasuistikker (pasient-
tilfeller) som vi burde publisere, fordi de bidrar til ny 
kunnskap. Vi kan se på et eksempel, en utredning av en 
sjelden nevrologisk sykdom i en familie. Et par har fått 
tre barn som har dødd i ganske tidlig alder, og de ønsker 
seg et barn til. Da vil de gjerne ha fosterdiagnostikk, for 
de ønsker ikke å oppleve dette enda en gang. Hvis vi skal 
tilby det, må vi ha en spesifikk test. Vi må vite hvilken 
mutasjon det er som forårsaker sykdommen. La oss si at 
mutasjonen i ett av to kjente gener kan gi sykdommen. 
Vi, med våre tester, kan utelukke disse kjente genene, 
for eksempel ett gen på kromosom nummer 1 og ett gen 
på kromosom 14. Deretter finner vi at de syke deler en 
genregion på kromosom nummer 10. I den genregionen 
er det mange gener. Kanskje har vi flaks og finner det 
genet som forårsaker sykdommen. Og kan stille en 
diagnose. Dette er en diagnostisk utredning, men det 
er samtidig forskning, fordi vi har avdekket et nytt 
sykdomsgen, og det er det interessant å rapportere. Hvor 
slutter diagnostikken, og hvor begynner forskningen i 
dette tilfellet?

Hvis vi ser på vanlige sykdommer, så er det slik at for 
de fleste av disse, så vil en liten andel av dem skyldes en 
nedarvet mutasjon som gir høy risiko for sykdom. Da 
er spørsmålet: Skal vi tilby test for disse, for å avdekke 
de som har disse sjeldne mutasjonene? Det kan vi gjøre 
for brystkreft, for eksempel. Én til to prosent av de med 

tilsynelatende sporadisk brystkreft har en mutasjon i ett 
av BRCA-genene. For Alzheimers sykdom eller andre 
typer senil demens så er det også i noen tilfeller mulig 
å teste, og påvise hvem som har en slik sjelden arvelig 
variant. Men hvis du har en pasient med Alzheimer, og 
du gjør en test uten å spørre slekten, og du kommer til 
barna og forteller dem at de har 50 prosent risiko for å 
ha arvet en mutasjon som gir høy risiko for Alzheimer, 
så er det nok en del som ikke vil bli glade for den infor-
masjonen. Min erfaring er at mennesker veldig ofte har 
klare oppfatninger av om det er bra å genteste seg og 
få vite, eller om det ikke er bra. Videre har mange en 
tendens til å tenke at det som er bra for meg, det er også 
bra for andre. Det er litt forunderlig.

Et nytt helsetilbud er foreslått til alle med nydiagnosti-
sert brystkreft eller eggstokkreft. Det er et tilbud om en 
test av de hyppigste mutasjonene i BRCA-genene som 
gir øket risiko for disse kreftformene. Det dreier seg 
om minst 3000 pasienter pr. år, og testingen vil koste 
omkring 3,5 millioner kroner. Det er 30 000 mennesker 
som lever med brystkreft eller eggstokkreft i Norge, og 
man kunne tenke seg at en del av dem også ville ha en 
slik test. Denne testingen kan derfor raskt øke i omfang, 
om man går ut med dette.

Hensikten er å nå alle friske slektninger som har muta-
sjonene, med tilbud om prediktiv gentest, forebyggende 
kirurgi og kontrollopplegg. De som har foreslått tilbudet, 
mener det vil forebygge og helbrede arvelig brystkreft og 
eggstokkreft i Norge. Eller, slik noen velger å uttrykke 
det: ”Gi mutasjonsbærerne mulighet til ’å velge å leve’.”

Norsk gruppe for arvelig kreft sitt syn er at dette er en 
diagnostisk test. De mener at de som testes, ikke trenger 
genetisk veiledning og at de trenger informasjon om 
konsekvensene av testen først dersom de får påvist 
mutasjon. Videre mente foreningen at det ikke var 
nødvendig å se på logistikken i dette før oppstart. Det 
var bare å bruke de laboratoriene som allerede kunne 
utføre testene. De sier at tiltaket er ”ferdigforsket”, og 
de ønsket å starte opp i 2006. Den gang ble det stoppet, 
fordi Sosial- og helsedirektoratet ønsket å opprette en 
arbeidsgruppe som ser på om dette skal tilbys, og i så fall 
i hvilken form. Jeg sitter i den arbeidsgruppen.

Norsk gruppe for arvelig kreft laget et informasjons-
skriv, hvor de beskrev hva som var hensikten med helse-
tilbudet. Hensikten var å få tak i de friske slektningene 
som kan ha en mutasjon, og tilby dem test, slik at de 
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eventuelt kan få forebyggende kirurgi, og bedre sin 
overlevelse. Det står gjentatte ganger. Ikke noen steder 
i informasjonsskrivet står det hvilken risiko en kvinne 
med mutasjon har for å få bryst- og eggstokkreft. Det 
står heller ikke at hvis en kvinne med kreft får påvist en 
mutasjon, så har hennes døtre og søstre en 50 prosent 
risiko for å ha samme mutasjon. Det kan være at det er 
grunn til å tenke seg om, når det gjelder hvordan helse-
tilbudet skal tilbys.

La oss tenke oss at vi har to 36 år gamle kvinner, som 
begge har fått nylig diagnostisert brystkreft. Den ene 
har mange i slekten med brystkreft og eggstokkreft, 
den andre ingen. Den ene tenker at kanskje dette med 
arvelig kreft ”kan jo gjelde meg”, mens den andre tenker 
kanskje at ”dette gjelder sikkert ikke meg – men det kan 
jo være greit å få det avkreftet”. La oss så si at begge får 
påvist genfeilen i BRCA-genene. Så får de veiledning og 
blir presentert for risikoen. De får vite at førstegrads- 
slektninger har 50 prosent risiko for å ha arvet genfeilen, 
og dermed har høy livstidsrisiko for disse kreftformene. 
De får vite at forebygging og helbredelse består av fjer-
ning av eggstokker og eventuelt bryster. Det er ganske 
drastiske tiltak. Videre anmodes de om å informere sine 
nære slektninger, slik at disse kan få tilbud om gentest. 
Det kan kanskje være at dette er litt mye å forholde seg 
til, kort tid etter at de har fått en kreftdiagnose. Hvis de 
hadde fått denne informasjonen på forhånd, så kan det 
tenkes at noen av dem ville ønsket å utsette tidspunktet 
for gentesten, eller ikke ønsket den i det hele tatt?

Spørsmål som melder seg, er om testen blir presentert 
som et ledd i rutinetester, om kvinnene får snakke med 
lege om saken, og om behandlende lege kan nok om 
arvelig bryst- og eggstokkreft. Det er slett ikke sikkert.

Mitt synspunkt er at det som fremstilles som diagnos-
tisk, snarere er prediktivt fra en pasients synspunkt. En 
pasient som har brystkreft, mens ingen andre i familien 
har det, oppfatter ikke nødvendigvis seg selv som å være 
i risikosonen for eggstokkreft. Det vil for henne være en 
ny sykdom. Det er slik jeg ser det – andre er uenige i 
dette.

Kan det være at det er mer fornuftig å organisere dette 
som et prosjekt, istedenfor et helsetilbud? Laboratoriene 
som tilbyr disse gentestene, mener at tiltaket ikke er 
ferdig forsket. De mener at hyppigheten av de ulike 
mutasjonene på landsbasis er usikker, og at vi må se 
nærmere på hvilke mutasjoner det er fornuftig å inklu-

dere i testen. Vi mener også at det er grunn til å stille 
spørsmål om penetransen (sannsynligheten for å bli syk) 
av mutasjonene er den samme i familier som er henvist 
til medisinsk genetisk avdeling fordi de har mange med 
kreft i slekten, som i familier som rekrutteres fordi det er 
én med sporadisk kreft i familien.

Vi lurer også på om det ikke er fornuftig å inkludere fors-
ning på psykososiale aspekter, hvis man skal gå i gang 
med dette. Synes publikum at dette er et godt tilbud, og 
blir det gitt på riktig måte? Hvis dette skal organiseres 
som et prosjekt, er det fornuftig å organisere dette som 
en screening, eller som et forskningsprosjekt?

Dette helsetiltaket er etter min mening unikt. Det 
er første gang at en så stor sykdomsgruppe, hvor 
sykdommen stort sett ikke er arvelig, tilbys en test for å 
identifisere dem som har høy risiko for en ny sykdom, på 
grunn av en mutasjon. Og hvor hensikten med det hele 
er å nå de friske slektningene som også har mutasjonen, 
og tilby dem forebyggende behandling. Jeg mener at 
dette grenser til screening, og da kommer det i tillegg 
særskilte krav til testen som skal brukes, dokumentasjon 
av nytteverdi, evaluering, og en hel rekke andre ting.

Videre mener jeg at når man skal lagre DNA fra kanskje 
storparten av de som får bryst- eller eggstokkreft i Norge, 
så får man en unik biobank. Prøver i DNA-laborato-
riet lagres på ubestemt tid, og det vil også gjelde disse 
prøvene. Jeg mener at bruken av en slik biobank bør 
vurderes før man starter opp dette tilbudet, for det vil 
være mye fornuftig forskning den kan brukes til.

Så langt har jeg diskutert denne saken med utgangspunkt 
i helsehjelp. Jeg skal nå ta utgangspunkt i forskning. 
Forskning glir også over i helsehjelp. Åpne studier er ofte 
både forskning og helsetilbud – du forsker på det helse-
tilbudet du gir. Et eksempel er risiko for arvelig malignt 
melanom (hudkreft). La oss si at du har rekruttert en 
person til studiet ditt og finner en genfeil som gir øket 
risiko for denne kreftformen. Da vil de fleste si at det vil 
være uetisk å ikke legge til rette for at det kan bli gitt 
informasjon til slektningene. Også i randomiserte blin-
dede studier kan det være resultat som kan ha betydning 
for pasienters helse, eller slektningers helse.

Det skjer et skifte i genetisk forskning nå, fra de sjeldne 
og alvorlige tilstandene, til hyppige tilstander. Man 
avdekker risikofaktorer for folkesykdommene våre. 
Genetikk og molekylærgenetikk inngår som en del av 
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stadig flere studier. Jeg har sett noen slike prosjektbe-
skrivelser, og det er ikke alltid det går klart frem hvilke 
molekylærgenetiske tester som skal gjøres, eller om 
disse kan ha mulige helsemessige konsekvenser for pasi-
enten. En påstand fra min side er at de som er ansvarlige 
for studiene ofte har begrensede kunnskaper om både 
klinisk genetikk, håndtering av familier, og lovverket 
som regulerer dette feltet. 

Bioteknologiloven gjelder forskning som har diagnos-
tiske eller behandlingsmessige konsekvenser for delta-
keren, eller når opplysninger om den enkelte tilbakeføres 
til vedkommende. Når det gjelder MIDIA, får babyene 
som testes ikke bestemme selv om det er greit å leve hele 
livet med en kjent risiko på 20 prosent for å få diabetes. 
De burde kanskje bli spurt om dette når de blir gamle 
nok.

For meg som jobber på en genetisk avdeling, er en 
prediktiv test å anse som helsehjelp. La oss tenke oss 
et barn som gjennom MIDIA får påvist risikogenene. 
Barnet får et risikoestimat og blir fulgt opp av MIDIA 
til han/hun er 15 år, og etter det blir han/hun kanskje 
fulgt opp av helsevesenet, med tanke på autoantistoffer 
og tegn til sykdomsutbrudd.

Det som også er spesielt med genetiske undersøkelser, 
er at resultatet hos én person kan ha betydning også 
hos slektninger. Det gjelder også i MIDIA, hvor søsken 
har 25 prosent risiko for å ha samme risikogener. Man 
ender ofte opp med å tilby også dem test og oppfølging, 
men det er så vidt jeg forstår ikke en del av studiet, så 
da er man over i kategorien helsetilbud. Når det gjelder 
slektninger med risiko, så har man i prosjekter ikke 
anledning til å ta kontakt med dem direkte, for der 
kommer lovens bestemmelser om oppsøkende gene-
tisk informasjonsvirksomhet inn. Det man må gjøre i 
studier, er å gi informasjon via sin forsøksperson. Så kan 
vedkommende gå til sine slektninger og høre om de er 
interessert i gentest, og i så fall kan de ta kontakt.

Helsehjelp og forskning på arvelig sykdom er ofte tett 
forbundet med hverandre, og glir over i hverandre. Hvis 
det er helsetilbud, er det grunn til å spørre seg om det 
er tilstrekkelig vitenskapelig fundament for det du vil 
tilby. Hvis det er et forskningsprosjekt, så bør du se på 
om forskningsprotokollen tar høyde for at dataene dine 
kan generere helsetilbud til pasienten, eller til slekten 
hvis det er genetiske studier. Jeg mener at uansett om 
du starter med det ene eller det andre utgangspunktet, 
så er det viktig å gi pasienten eller forsøkspersonen 
informasjon om hvilke mulige konsekvenser som ligger 
i fremtiden, fra det øyeblikket de sier ja til å delta. Slik at 
de vet litt om hva de kan forvente av konsekvenser.
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I denne presentasjonen skal jeg forsøke å sette både 
MIDIA og gentesting for arvelig brystkreft i perspektiv 
ved å studere nærmere det etiske landskapet som disse 
to fenomenene befinner seg i.

Åpningsbildet er et fotografi fra 50-tallet, hvor 
dugnadsånden i Norge var på topp. Noen mener at 
det senere bare har gått nedover, og at dugnadsånden 
i dag er forsvunnet, men det er slettes ikke sikkert. Det 
kan godt hende at dugnadsånden lever godt den dag i 
dag, muligens i noe endret utgave. Spørsmålet som skal 
stilles her, er om dugnad og medisinsk forskning har 
noe til felles. 

La oss først se på det normative innholdet i en dugnad. 
De fleste som sitter her, har vært med på dugnad en eller 
annen gang i sitt liv. Det er selvfølgelig frivillig å møte 
opp – ingen kan tvinge deg. Men hvis du ikke stiller 
opp, skal du helst ha gode grunner for å ikke gjøre det. 
Du bør også identifisere deg med innholdet i dugnaden, 
skjønne hvorfor den er viktig og ikke bare stille opp 
av sur plikt. Du deltar ikke primært som individ, men 
som borger og medlem av borettslaget, idrettslaget og så 
videre. Bare da har du den rette dugnadsånden.

Dugnad fremstilles ofte som ren altruisme, men det 
har også et element av egeninteresse. Det handler om 
tilhørighet til noe og det å jobbe for et felles gode. Hvis 
man tenker på dugnad i forhold til medisinsk forskning, 
så ser man fort at det kan være et spenningsforhold.  
Helsinkideklarasjonen vektlegger frivilligheten ved 
deltakelse i medisinsk forskning, og da er ikke denne 
typen normativt press å etterstrebe. Derfor like heller 
ikke REK-ene dugnadsmetaforen. Invitasjonsbrev som 
er sterkt appellerende blir slått ned på. 

Likevel så ser man at det stadig refereres til dugnad når 
man snakker om moderne medisinsk forskning i media, 
innad i forskerfellesskapet eller andre steder. Hvis man 
tar en kikk i mediene, så ser man at HUNT (Helseun-
dersøkelsen i Nord-Trøndelag) veldig ofte er omtalt som 
en helsedugnad. Steinar Krogstad refererer til ”samar-

beidet” og ”kollektiv 
aksjon”, noe som gjør 
at det er naturlig at 
det er så mange som 
stiller opp på helse-
dugnaden. Stig Slør-
dahl ved NTNU er 
ikke snauere og sier 
at dette er en ”kjem-
pedugnad”, og at det 
er blitt et flaggskip for 
NTNU takket være 
folket i Nord-Trøn-
delag. Ved en presen-
tasjon av HUNT ved Høgskolen i Nord-Trøndelag ble 
det sagt at ”Nord-Trøndelag er verdensmester i helse-
dugnad!” Per Magnus ved Folkehelsa sier i Tidsskriftet 
for den norske legeforening at Mor og barn-undersø-
kelsen ”gjennomføres som en nasjonal dugnad”.

Begrepet dugnad går altså igjen. Er MIDIA en dugnad? 
I informasjonsbrevet sier man ikke eksplisitt noe om 
dugnad, men det står: ”Kanskje virker det tidlig, men 
vi inviterer likevel til den første velvillige samfunns-
innsats fra dere som foreldre og den lille borgeren”. 
Man kan merke seg at man ikke sier ”barnet” eller 
”individet”, men ”borger”. Nettopp dette med borger 
fører tankene hen mot plikter overfor samfunnet. I 
omtalen av prosjektet sier man dette mer direkte: ”Vi får 
svært mange positive tilbakemeldinger fra deltakerne i 
MIDIA. De gir av seg selv til fellesskapets beste, i beste 
norske dugnadsånd” (Magnus P, Opdal V og Skjold 
Rønningen K. Prediktiv genetisk testing som del av et 
forskningsprosjekt. Utposten nr. 4/07). Et typisk trekk 
ved medisinsk forskning i dag er at det pakkes inn i et 
normativt rammeverk som sier at det er noe som er bra, 
og som man bør stille opp for.

Da kan man foreta tre forskjellige fortolkninger. Det 
er klart at det er et spenningsforhold mellom Helsin-
kideklarasjonen og bruken av den normative innram-
mingen. Kanskje er det slik at vi aldri bør omtale medi-
sinsk forskning som dugnad – at vi faktisk må stramme 
inn praksisen. En annen fortolking er at det er riktig å 
omtale medisinsk forskning som dugnad, og at Helsin-
kideklarasjonen har en overdreven fokus på individet, 

Gentesting: for meg, for slekta, for samfunnet?”
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en slags utilbørlig individualisme. En tredje tolkning, 
som jeg er tilhenger av, er at vi må undersøke ulike 
typer medisinske forskningsprosjekter og vurdere om 
de kvalifiserer til å bli omtalt som dugnadsprosjekter 
eller ei.

Hvorfor har en etisk debatt om plikten til å delta i 
medisinsk forskning kommet i kjølvannet av akkurat 
biobankforskning? Det er trolig fordi veldig mange har 
ment at det er en antatt neglisjerbar risiko og ulempe 
i biobankforskning. Det er lite som står på spill for 
individet, mens det er stor, forventet samfunnsverdi av 
denne forskningen. Selvfølgelig er det strid om dette, 
men det er mange som mener det. Tanken da om at 
valget om å delta eller ikke delta må fremstilles nøytralt, 
er blitt kritisert. 

Samtidig er det slik at dugnad ikke skal gi ubehag. 
Hele bakgrunnen for det sterke normative presset som 
rommes av dugnadsbegrepet, ligger i at alle skal kunne 
delta. Dugnad skal ikke være komplisert eller vanskelig, 
ei heller risikofylt. Det handler primært om å stille opp. 
Ikke noe annet. Ut fra denne kulturelle tradisjonen 
kan vi si at et legitimt normativt press, må forstås som 
omvendt proporsjonalt med størrelsen på risiko og 
mulig ulempe. Det betyr at jo større mulig risiko og 
mulig ulempe er, jo mindre er legitimiteten i å invitere 
til dugnad og å omkranse et prosjekt med et normativt 
press.

I tillegg er det alltid et spørsmål om man som individ 
deler eller identifiserer seg med formålet for forskningen. 
I et borettslag har man ikke så mye valg om man vil 
identifisere seg med malingen av borettslaget – det må 
man bare. Men i medisinske forskningsprosjekter kan 
man innta en politisk stillingtagen: Er man tilhenger 
av biobankforskning, eller er man motstander av det? 
Mener man at det for eksempel representerer en gene-
tifisering av samfunnet eller sykdomsforståelsen, og at 
nøkkelen til et friskere samfunn ligger i andre typer 
forskning? Det er mulig å ha meninger om riktigheten 
av formålet og retningen på forskningen og således avstå 
fra å delta på den basis. Det er en gyldig grunn for ikke 
å stille på dugnad. 

Hvis forskning krever for mye av individet, så handler 
det ikke lenger om dugnad lenger, men om oppofrelse. 
Det er ikke noe galt i oppofrelse – tvert imot, det er 
fantastisk, men det er ikke noen moralsk plikt som 
ligger i oppofrelse. Man inviterer ikke folk til dugnad 

eller samfunnsinnsats for så å presentere dem for bety-
delige belastninger og risiko. Man gjør heller ikke det 
om en skal la ens egne barn ta belastningen. Problemet, 
etter min mening, er altså ikke primært at medisinsk 
forskning ønsker å være dugnad og appellere til sterke, 
normative rammeverk. Problemet ligger i hvorvidt fors-
kningsprosjektene er designet som dugnad. Dugnads-
designet, kort beskrevet, har å gjøre med neglisjerbar 
risiko, neglisjerbar ulempe, samfunnsnytte og egen-
nytte. Det er kombinasjonen av både samfunnsnytte 
og egennytte, og tilhørighet, som er typisk for alle 
dugnadsaktiviteter.

Hvis vi beveger oss over mot brystkreft, så ser vi at det 
går et skille mellom når vi tester på friske mennesker, 
som i biobankforskning eller i MIDIA, og når man 
går over til syke. En del har hevdet at det eksisterer en 
slags pasientkontrakt i helsevesenet, og det kan være 
mye i det. Dette kan beskrives som at pasienter nyter 
godt av behandling som tidligere pasienter har bidratt 
til å utvikle. Det vil si at morgendagens behandling av 
pasienter avhenger av at dagens pasienter stiller opp. 
Utvikling av nye og bedre behandlingstilbud er delvis 
avhengig av at pasienter stiller opp. Det er på de premis-
sene man er inne i helsevesenet. Samtidig åpner det for 
nærmest ubegrensede plikter, og man må trekke gren-
sene for hvor solidariteten går. Igjen vil risiko og ulempe 
stå i fokus.

Ansvar overfor videreutvikling av medisinen og overfor 
fremtidige pasienter er et abstrakt ansvar. Det er 
vanskelig å vite hvem som vil nyte godt av det, om noen 
i det hele tatt. Kan det tenkes mer konkrete ansvars-
forhold i forhold til medisinsk forskning? Da er vi inne 
på temaet om gentesting for slekten. Når gentestene 
kom, var det mange som begynte å snakke om ”gene-
tisk kommunitarisme” – kommunitarisme forstått 
som et fellesskapsperspektiv (avledet fra det engelske 
ordet ”community”). Dette gikk ut på at det finnes et 
slags fellesskap mellom dem som er i slekt – som har de 
samme genene og som er i samme båt. En av dem som 
snakket mye om dette, var Kåre Berg. I 1996 skrev han 
dette i en rapport etter et av Bioteknologinemndas åpne 
møter:

”... Det kan, spesielt for sjeldne sykdommers vedkom-
mende, være av stor betydning at mennesker som deler 
et genetisk skjebnefellesskap er villig til å handle som 
medlem av gruppen, ikke minst når det gjelder å bidra 
til at forskning for en bedre fremtid kan skje. Pasienten 
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er ikke bare enkeltperson, men en del av en hel gruppe. 
Å velge ikke å vite er da usolidarisk og uetisk overfor 
egen gruppe.”

Dette solidaritetsargumentet utviklet Kåre Berg videre 
sammen med Ruth Chadwick, en av de store navnene 
innen medisinsk etikk i dag. I en artikkel i Nature 
Reviews Genetics i 2001 skrev de:

”With respect to genetic diseases, the basis for a prin-
ciple of solidarity is particularly strong, provided that 
adequate protection against discrimination is in place. 
Family members share genes, their fates are intertwined 
and there are moral considerations in favour of sharing 
information that could benefit the whole group (one’s 
family), even if the people providing information or 
samples cannot themselves benefit.”

Man har altså et solidaritetsansvar overfor slekten fordi 
sykdommen er av genetisk art. Det som er interessant 
å merke seg i argumentet fra Chadwick og Berg, er at 
de også her trekker grenser for det prinsipielle argu-
mentet. Prinsipielt har man et solidaritetsansvar, men 
de sier også ”provided that adequate protection against 
discrimination is in place”. En empirisk faktor som at 
man ikke diskrimineres på bakgrunn av den genetiske 
informasjonen, må selvsagt være tilstede for at en slik 
solidaritetstankegang kan virke. Da kan man tenke seg 
at flere empiriske forhold også må være til stede, og jeg 
skal komme tilbake til det.

La oss så se på spørsmålet ”Hvorfor bør jeg som bryst-
kreftpasient genteste meg for slektas skyld?” Jeg skal 
sette opp tre argumenter.

1. Fordi personer i slekten vil kunne få et lengre liv (fore-
byggingsargumentet)

2. Fordi personer i slekten vil kunne få et bedre liv og 
kanskje unngå å leve med usikkerhet (livskvalitetsargu-
mentet)

3. Fordi personer i slekten vil kunne få ta et selvstendig 
valg om egen risiko og helse (autonomiargumentet)

Vi ser at tanken om å formidle genetisk risikoinforma-
sjon videre i slekten er populær i befolkningen. Spesielt 
gjelder dette når sykdommen kan forebygges. En studie 
som typisk bekrefter dette sier følgende:

”We found that women’s attitudes towards disclosure of 
genetic information to family members differed depen-
dent on whether the disease was preventable. A greater 
proportion of women believed that they should share 
genetic information when the disease was preventable 
than when it was not.” (Lehmann L et al. Disclosure of fami-
lial genetic information: Perceptions of the duty to inform. The 
American Journal of Medicine 2000, 109; 738-9)

Premisset som bioteknologiloven hviler på, er at det 
er et avgjørende skille mellom sykdommer som kan 
behandles, og sykdommer som ikke kan behandles. Den 
paradigmatiske sykdommen som ikke kan behandles, er 
Huntingtons sykdom, som man kan si at mye av biotek-
nologiloven er laget på bakgrunn av.

Hva er det så som står på spill når det gjelder fremstil-
ling og formidling av genetisk risikoinformasjon? Første 
problem kan være at vi har å gjøre med oppsøkende 
virksomhet. Som Torunn Fiskerstrand nevnte, så er det 
strengt regulert og til dels ulovlig. Er det oppsøkende 
virksomhet å tilby alle med brystkreft å teste seg for 
slektens skyld? Svaret kan være nei, for man oppsøker 
ikke slektninger mot pasientens vilje. Pasienten selv 
velger om et dårlig resultat skal formidles videre. I og 
for seg er det offisielle og tekniske svaret at dette ikke er 
oppsøkende virksomhet. Men et annet svar kan være ja 
likevel fordi et storstilt gentestingstilbud i den hensikt 
å få tak i slekt for å tilby en gentest for sykdom de ikke 
aner de kan ha risiko for, må man i hvert fall kunne si at 
har et oppsøkende etos (moralholdning).

Hvis man ser i bakgrunnsmaterialet fra Norsk bryst-
kreftgruppe og Norsk gruppe for arvelig kreft, så sier 
de at det er en forpliktelse å finne frem til alle dette 
gjelder, slik at de kan velge om de vil ta imot den anbe-
falte behandlingen. Altså, vår moralske forpliktelse som 
helsevesen er å finne frem til alle dette gjelder, for at de 
skal kunne få et valg.

I dette ligger unektelig en klar normativ oppfordring fra 
helsevesenet om å ivareta et slektsansvar. Selv om det 
går via en pasient, så legges det et tungt ansvar på den 
personen om å bringe informasjonen videre. Hvis en 
pasient gentester seg og avslår å videreformidle, så bryter 
det med den oppsøkende intensjonen i programmet, 
som har til hensikt å redde liv i slekten. Helsevesenet vil 
nok akseptere det, men vil man moralsk respektere det? 
Det er tvilsomt.
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Er det da et problem at vi legger et slikt press på 
mennesker, om vi mener at det er begrunnet? Kan vi 
ikke bare akseptere at det er moralske føringer som gjør 
at enkeltpersoner vil føle press? 

Det er da spørsmålet om informasjonen kan påføre noen 
skade, må tas med i beregningen. Jeg tar med et utsagn 
fra Francois Eisinger som jeg synes oppsummerer syke-
liggjøring godt:

”No one can ever be more than healthy. Prevention does 
not improve well-being, but reduces the risk of becoming 
affected”. (Prophylactic mastectomy: ethical issues. British 
Medical Bulletin 2007; 1-13)

I utgangspunktet snakker man om at genetisk risiko-
informasjon skal formidles til friske personer i slekten, 
eller i det minste personer som opplever seg selv som 
friske. Det foreligger da en mulighet for å gjøre skade, 
fordi man ikke kan bli mer enn ved god helse, men kan 
bli mye som er verre. Selvfølgelig er det et potensial for 
på et senere stadium å finne ut at man også gjorde mye 
rett, det er derfor man har disse tilbudene, men skade-
muligheten er bakgrunnen for retten til ikke å vite, som 
har fått en sterk basis i bioteknologiloven.

Men det er i hvert fall to fortolkninger av ”retten-til-
ikke-å-vite” som ikke er gjensidig forenlige. Den ene 
er retten til å velge ikke å ta en test som risikoperson. 
Her vektlegges retten til å velge uvisshet. I praksis er det 
den fortolkningen som er funksjonell, og som de fleste 
lander på når de skal gjøre rede for hva uttrykket betyr.

Men man kan også tenke seg en mer omfattende versjon, 
nemlig retten til ikke å få vite at man er en risikoperson. 
Da er det retten til privatlivets fred som vektlegges, at 
man ikke vil bli uroet med risikoinformasjon, verken 
fra helsevesenet eller fra andre slektninger.

Begge fortolkninger er faktisk til stede i bioteknologi-
loven, selv om det ikke er eksplisitt uttrykt. Det kan man 
lese ut av paragrafen om oppsøkende virksomhet, hvor 
det ikke er lov for helsepersonell å ta kontakt med risi-
kopersoner, selv om pasienten samtykker, med mindre 
det dreier seg om bestemte sykdommer som er godkjent 
for slik kontakt. Hvorfor skulle dette tilleggskravet være 
der, om det ikke er fordi man ønsker å til en viss grad 
også ivareta privatlivets fred, om det ikke dreier seg 
om sykdommer og alvorlighetsgrad som alle rasjonelle 
mennesker ville ønske å vite noe om?

I utgangspunktet er det den første fortolkningen av 
begrepet som er den som benyttes mest. Desto bedre 
forebyggende behandling som finnes, desto svakere står 
fortolkning nummer to. Det er slik at hvis det finnes en 
forebyggende behandling som er veldig god, så vil de 
fleste tenke at den behandlingen vil de ha – for vi vil 
ikke dø, vi vil leve lenge, og uproblematisk forebyggende 
behandling som hjelper i de aller fleste tilfellene, er noe 
vi ønsker.

Et kjernespørsmål er det empiriske spørsmålet om hvor 
god forebyggingen av for eksempel arvelig brystkreft er, 
som er temaet her. Det første man kan si, er at statistikken 
som er lagt frem, ser bra ut. Men den ser definitivt best 
ut hvis både eggstokker og bryster fjernes preventivt. I 
en viss forstand blir det da naturlig å spørre om ikke 
gentestingen i siste instans peker mot slik kirurgi. Og er 
man klar over det på forhånd?

Det er en stor diskusjon internasjonalt om akseptabili-
teten av å fjerne bryster i forebyggende øyemed. Enkelte 
har provosert i denne debatten ved å kalle det ”lemles-
telse”. Men det er klart at selv om ”lemlestelse” kan være 
et uegnet ord, så kan også ”forebygging” kamuflere 
reelle faktorer. For det finnes ikke noe organ som er så 
nært knyttet til seksualitet, sensualitet, femininitet og 
morskap som brystet. Faren av å ta for lett på det man 
kan kalle identitetskonstruerende trekk er tilstede. Man 
kunne tenke seg at dette ville være annerledes hvis man 
levde i en kultur hvor brystene ikke var seksualisert. 
Jeg kom til å tenke på den svenske feministaksjonen 
som brer seg i Skandinavia, hvor man ønsker å gjøre 
brystene til ikke-seksuelle attributter, og frigjøre seg 
fra denne forståelsen: ”Formålet med aksjonene er å 
frigjøre kvinner fra å bli behandlet som kjønnsobjekter 
og gi dem mulighet til selv å velge når det er passende å 
bade med eller uten overdel” (”Bara Brøst”, 2007).

Spørsmålet er om man vil lykkes med det, eller om vi 
ikke lever i en kulturell situasjon hvor forståelsen av 
bryst har så dype røtter at slike ting ikke endrer seg over 
natten. Det er vanskelige kulturelle størrelser man her 
blander seg inn i.

Forebyggende fjerning av bryster og eggstokker hos 
friske kvinner beveger seg langt utenfor medisinens 
domene og inn i komplekse kulturelle konstruksjoner av 
identitet og selvforståelse. Her bør man bør trå varsomt 
for å være sikker på at helsevesenet gjør godt og ikke 
skader.
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Det jeg sier, er ikke at man ikke bør gjøre det, men at 
man bør trå varsomt for å vite hva man gjør. Hvis det 
er slik at et gentestingsprogram peker mot dette svaret 
som den sikreste løsningen, bedre enn kontrollopplegg 
og så videre, da bør vi ta høyde for avveiningen mellom 
forlenget liv og eventuelt trusselen mot livskvalitet. Vi 
må se at det er en reell konflikt her, og at det ikke er 
opplagt hva som er valget for de forskjellige.

Når det gjelder gentesting av meg som pasient, så er 
kanskje en del av spørsmålet noe enklere. Igjen er det 
fordi man har dette skillet mellom syk og fremtidig syk. 
Jeg er syk i den situasjonen hvor jeg kommer inn og 
har brystkreft. En gentest kan da være diagnostisk, og 
som Torunn Fiskerstrand sa, kan den være prediktiv på 
samme tid, for den kan predikere ny sykdom.

Det man kan si, er at det prediktive aspektet i hvert 
fall er mot en klangbunn hvor en allerede er syk, og 
ikke primært sykeliggjort. Jeg vet noe om sykdommen 
jeg har, som er beslektet med den jeg eventuelt kan få 
senere. Hvis jeg er fast bestemt på å få for eksempel 
brystbevarende kirurgi, så har gentesting ingen relevans 
for behandlingen. Gentestene gir ingen diagnostisk 
verdi. Da blir det avgjørende hvorfor en test tilbys meg, 
og hvorfor jeg skulle velge den. Man må kanskje spørre 
seg om det er riktig testmotivasjon å teste seg bare for å 
utelukke at man har arvelig kreft. 

Oppsummert så vil jeg si at vi er inne i en rekke moralske 
relasjoner, som synes å peke mot bestemte valg. Man 
trenger ikke å fremstille all medisinsk forskning som 
nøytral dersom dette ikke samsvarer med den konkrete 
forskningens natur. Det at det er normativitet i helsetil-
budet og forskning, for eksempel i vaksineprogrammet, 
behøver ikke i seg selv være etisk problematisk. Ikke alt 
behøver å fremstå som nøytrale valgmuligheter. På den 
andre siden må den prinsipielle normativiteten stemme 
med det empiriske landskapet av potensielle uheldige 
belastninger og konsekvenser av bestemte helsetilbud 
og forskningsprosjekter. Den kan ikke sees uavhengig av 
det. Derfor er det så viktig at dette landskapet brettes ut, 
snakkes om og vises i detalj. Hva er det som kan oppstå 
av uheldige skadevirkninger, og hva er det man frykter? 
Hvis man ikke bretter ut dette landskapet, så innsnevrer 
man urettmessig valgmulighetene og handlingsrommet 
for pasienter og borgere. Da gir man ikke lenger mulig-
heten for reelle valg. Man utøver ikke god moral, men 
moraliserer.



37
 Åpent møte 24. februar 2008

Kari Sønderland
Ekspedisjonssjef, Helse- og omsorgsdepartementet

Jeg har hatt et overordnet ansvar for departementets 
lovarbeid på lov om medisinsk og helsefaglig forskning, 
eller helseforskningsloven. Jeg kommer altså fra embets-
verket, og jeg skal presentere dette lovforslaget og ikke 
gjøre et forsøk på å forsvare de politiske valgene som er 
gjort. 

Helseforskningsloven, Ot.prp. nr. 74, ble fremlagt for 
Stortinget 29. juni 2007. Den er en oppfølging av NOU 
2005:1 God forskning – bedre helse (Nylennautvalget). 
Status er nå at Helse- og omsorgskomiteens innstilling 
er planlagt fremlagt 14. februar. Det betyr, antar jeg, at 
Stortinget vil behandle lovforslaget i mars.

Hvorfor er det behov for lovendring nå? I proposisjonen 
er det vist til at man ønsker å forbedre forskningens 
kvalitet. I det ligger det at man ønsker å stille krav til 
forsvarlighet, og stille overordnede krav til organisering 
og utøvelse av forskning, herunder ha klare ansvarsfor-
hold på system- og individnivå, krav til åpenhet omkring 
finansieringskilder, offentlig tilgjengelig register over 
prosjekter, der både positive og negative funn fremgår, 
krav til internkontroll, og straffehjemmel dersom noen 
bryter loven.

Den andre dimensjonen er forenklingsperspektivet. 
Man har et ønske om å forenkle regelverket og legge 
bedre til rette for forskning ved å samle relevant regel-
verk i én lov.

Forskerne får kun én instans (i all hovedsak) å forholde 
seg til ved søknad om forhåndsgodkjenning av prosjektet 
(regional komité for medisinsk og helsefaglig forsk-
ningsetikk, REK). Man ønsker å rydde opp i regelverket, 
og man ønsker mer fleksible samtykkeregler, som legger 
bedre til rette for viktig forskning.

Vi kan stille spørsmål ved om man har funnet den 
riktige avveining mellom ulike hensyn. Stikkordene er 
kvalitet, personvern, enkelt regelverk, og ikke for mye 
byråkrati. Dette er det ulike syn på. Det var stor oppslut-
ning fra høringsinstansene for Nylennas forslag, som 
veldig langt på vei er fulgt opp i proposisjonen. Tunge 

hør i ngs i n s t a n s er 
hadde innvendinger 
til deler av utvalgets 
forslag. Noen mener 
at REK-ene er tillagt 
for mye skjønn, 
andre at de er tillagt 
for lite skjønn. Noen 
mener at personvern-
hensynet er for mye 
vektlagt, andre at det 
er for lite vektlagt.

Det er ikke foreslått 
noen endringer i bioteknologiloven. De bestemmelser 
som i dag omfatter genetiske tester som utføres i forbin-
delse med forskning, vil fortsatt gjelde. Det har også 
tidligere i dag vært presisert at bioteknologiloven gjelder 
for forskning som har diagnostisk eller behandlingsmes-
sige konsekvenser for deltakeren, eller hvor opplysninger 
om den enkelte føres tilbake til vedkommende, slik som 
i MIDIA. Dette innebærer at om helseforskningsloven 
blir vedtatt, så skal likevel Sosial- og helsedirektoratet, i 
tillegg til REK, fortsatt godkjenne forskningsprosjekter 
som omfattes av bioteknologilovens virkeområde.

Det skal altså fortsatt gis genetisk veiledning, og forbudet 
mot genetisk testing av barn vil fortsatt gjelde.

Så til lovforslaget. Etter lovforslaget så skal altså REK-
ene gi forhåndsgodkjenning (§ 10) for alle forsknings-
prosjekter innen lovens virkeområde. Søknad sendes 
REK sammen med forskningsprotokoll. REK skal 
vurdere om lovens vilkår er oppfylt, og kan sette vilkår 
for godkjenning.

Dette er lett å glemme når man diskuterer helsefors-
kningsloven. Det er for eksempel ikke nok at samtykke 
innhentes fra forskningsdeltakerne, eller at forskerne 
mener lovens vilkår er oppfylt. REK-ene skal godkjenne 
den fremgangsmåten forskeren ser for seg og skissere 
hvordan han tenker å håndtere dette med samtykkein-
formasjon, i søknaden.

Forslagets § 5 handler om forsvarlighet. Det er nå fore-
slått at forskningen skal organiseres og utøves forsvarlig. 

Forslaget til ny helseforskningslov – krav til forsvarlighet 
og til informert samtykke
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Det er en ny bestemmelse. Selv om man kan si at i dag 
bestemmes forsvarlighetskravet av ulike lover, er det 
ingen bestemmelse som klart slår dette fast.

I forsvarlighetskravet er det også innlemmet en respekt 
for menneskerettigheter og menneskeverd. Det slås også 
fast at deltakernes velferd skal gå foran vitenskapens og 
samfunnets interesser. Det er også vist til etiske, medi-
sinske, helsefaglige, vitenskapelige og personvernmes-
sige forhold, som REK-ene skal vurdere.

Det ligger i dette at en forsker ikke skal gå inn i en situa-
sjon han ikke er kvalifisert til å håndtere. Er forutsetnin-
gene for å ivareta deltakernes sikkerhet og personvern 
ikke er tilstede, så er ikke forsvarlighetskravet oppfylt, 
og søknaden må forbedres eller avslås.

Paragraf 6 handler om organisering, og det er knyttet 
opp til forsvarlighet. Det er stilt krav om forsknings-
ansvarlig, om prosjektleder og om forskningsprotokoll 
der finansieringskilder må fremgå. Det er et krav om 
internkontroll; en er pålagt å etablere systemer som gjør 
det mulig å etterleve lover og forskrifter. Det er også gitt 
en forskriftshjemmel, hvor man kan konkretisere og 
utdype hva som skal stå i forskningsprotokollen, og hva 
som er forskningsansvarlig og prosjektleders ansvar. 
Den hjemmelen tar vi sikte på å bruke.

Når det gjelder samtykke, § 13, er hovedregelen at det 
skal innhentes informert samtykke fra deltakerne. Dette 
samtykket skal være uttrykkelig, altså ikke passivt. At 
det skal være informert, betyr at det skal informeres om 
formål, metode, risiko, ubehag, konsekvenser, kobling, 
og grad av personidentifikasjon. Og det skal gis spesi-
fikk informasjon. Dette står i forarbeidene til loven og 
de spesielle merknadene. Omfanget av informasjonen 
kan avhenge av typen forskning. Jo mer inngripende, 
desto større er kravet til informasjon og spesifikasjon.

Det er foreslått i § 14 at man i noen tilfeller kan åpne 
for bredt samtykke: ”Samtykke til at biologisk materiale 
og helseopplysninger brukes til nærmere bestemte, bredt 
definerte forskningsformål”. Det betyr ikke at man 
kan gi generelt samtykke til at det forskes på seg selv 
innen helse, men det står i forarbeidene at man kan for 
eksempel kan i gi bredt samtykke til kreftforskning eller 
diabetesforskning. Det er ikke anledning til å gi bredt 
samtykke i forhold til legemsinngrep eller legemidler. 
Vilkårene i § 13 vil fortsatt gjelde. Kravet til informasjon 
er faktisk styrket i dette tilfellet, og deltakerne har krav 

på jevnlig informasjon, på internett, i aviser eller tids-
skrifter, og deltakerne skal kunne ringe med spørsmål, 
men graden til spesifikasjon vil være mindre. Har delta-
keren gitt et bredt samtykke, og det igangsettes et nytt 
forskningsprosjekt på grunnlag av det brede samtykket, 
så må man fortsatt søke om godkjenning fra REK-ene, 
men man slipper å ta en ny runde med deltakerne.

Det er åpnet for at ikke enhver liten endring av fors-
kningsprosjektet krever nytt samtykke. Ved vesentlige 
endringer så skal det innhentes nytt samtykke. 

Det er et unntak igjen fra den regelen om at REK kan 
godkjenne ny og endret bruk uten samtykke, dersom det 
er vanskelig å innhente nytt samtykke. I forslaget er det 
satt vilkår om at dette kan bare skje dersom slik forskning 
er nødvendig for å utføre en oppgave av allmenn inter-
esse. REK-ene skal vektlegge om for eksempel verdifull 
forskning vil kunne gå tapt dersom det ikke gis adgang 
til å forske på gammelt materiale. Dette kan være aktuelt 
om samtykket som i sin tid ble innhentet, er mangelfullt 
i forhold til dagens regler. Dette er en konkret vurdering 
som REK må gjøre, og hvis man har holdepunkter for 
å tro at deltakerne ville ha satt seg i mot å samtykke, så 
taler det i mot å godkjenne.

Når det gjelder tilbaketrekking av samtykke (§ 16) er 
hovedregelen som er foreslått, at samtykket kan når som 
helst trekkes tilbake. Forskningen må da opphøre, og 
deltageren kan kreve at biologisk materiale destrueres 
og helseopplysningene slettes eller utleveres innen 30 
dager. Dette gjelder ikke ved anonymisert materiale, eller 
når materiale er inngått i annet biologisk produkt eller 
opplysningene er inngått i utførte analyser. Det er et veldig 
strengt unntak, for ved særlig sterke samfunns- eller 
forskningsmessige hensyn kan REK likevel tillate fortsatt 
forskning og utsatt destruksjon, sletting og utlevering. Et 
eksempel på det kan være sjeldne sykdommer hvor man 
trenger materialet av hensyn til forskningskvalitet.

Hvem som kan samtykke, er regulert i forslagets § 17. 
Det er en omfattende paragraf. Hovedregelen er at det 
er myndige personer som har samtykkekompetanse. 
Det gjelder også mindreårige etter fylte 16 år, for man 
har valgt å legge til grunn helserettslig myndighetsalder, 
som er gjennomgående i helselovgivningen. Det er 
foretatt noen lempninger når det gjelder barn mellom 
12 og 16 og at de i spesielle tilfeller kan treffe beslutning 
om samtykke til forskning uten at dette gjøres kjent for 
foreldrene.
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Hvis man ønsker å forske på personer uten samtyk-
kekompetanse, så er det ikke nok med stedfortredende 
samtykke, fra for eksempel foreldre, pårørende eller 
barnevernet. Det er veldig strenge vilkår som er foreslått 
i § 18. Det er et krav om at eventuell risiko eller ulempe 
for personen skal være ubetydelig, og at personen selv 
ikke motsetter seg det. Det må være grunn til å anta at 
resultatene av forskningen kan være til nytte for den 
aktuelle personen eller for andre personer med samme 
aldersspesifikke lidelse, sykdom, skade eller tilstand.

Videre forutsettes det for mindreårige at tilsvarende fors-
kning ikke kan gjennomføres på personer som ikke er 
mindreårige. For personer uten samtykkekompetanse, 
for eksempel psykisk utviklingshemmede, kreves det at 
det ikke er grunn til å tro at vedkommende ville motsatt 
seg deltakelse i forskningsprosjektet hvis vedkommende 
hadde hatt samtykkekompetanse, og at tilsvarende fors-
kning ikke kan gjennomføres på personer med samtyk-
kekompetanse.

I paragrafen om kliniske nødssituasjoner (§ 19) er det en 
åpning for at man kan forske uten samtykke. Også her 
er det veldig strenge vilkår. Eventuell risiko eller ulempe 
for personen skal være ubetydelig, personen må ikke 
selv motsette seg det, og det må ikke være grunn for 
forskere eller øvrig personell til å tro at vedkommende 
ville ha motsatt seg dette dersom vedkommende hadde 
hatt samtykkekompetanse. Og det må bare være mulig 
å utføre forskningen i kliniske nødssituasjoner. Det er 
et vilkår om at forskningen utvilsomt er berettiget på 
grunn av utsikten til resultater med stor forebyggende, 
diagnostisk eller terapeutisk verdi. Vedkommende eller 
dennes nærmeste pårørende skal så snart som mulig gis 
informasjon om forskningen. Samtykke etter §§ 13 jf. 17 
er en forutsetning for videre forskning og skal innhentes 
så snart som mulig. Vi kjenner til hjertestansprosjektet 
ved Ullevål, hvor denne bestemmelsen ville vært rele-
vant.

Det er foreslått to bestemmelser, om forskning på 
biologisk materiale (§ 28) og forskning på helseopplys-
ninger (§ 35) innsamlet i helsetjenesten, altså samlet 
inn i forbindelse med behandling. Hovedregelen i slike 
tilfeller er at samtykke skal innhentes. Men det er åpnet 
for unntak, og vilkåret er at slik forskning er ”nødvendig 
for å utføre en oppgave av allmenn interesse, og samfun-
nets interesse i at forskningen finner sted klart overstiger 
ulempene det kan medføre for den enkelte.” Dette må 
REK-ene vurdere konkret, og de må vurdere om dette 

er nødvendig ut fra vitenskapelige formål for å kunne 
gjennomføre forskningsprosjektet uten at samtykke 
innhentes, hvor stort utvalg det er snakk om av hensyn 
til forskningskvaliteten, graden av inngripen, sensitivitet 
og så videre. Det er gitt klare føringer i forarbeidene om 
hva REK skal vektlegge.

Når det gjelder bruk av biologisk materiale som er 
innhentet under behandling, til forskning, er det fore-
slått en reservasjonsrett, og det skal opprettes et register 
over dem som har reservert seg.

Statens helsetilsyn skal føre tilsyn med all medisinsk og 
helsefaglig forskning, og Datatilsynet skal føre tilsyn 
med bruken av helseopplysninger etter denne loven. Det 
har oppstått en diskusjon om forholdet til personopp-
lysningsloven. Helseregisterloven vil ikke gjelde, men 
personopplysingsloven skal gjelde utfyllende. Det er 
viktig ikke minst i forhold til informasjonssikkerhet.
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Sverre Engelschiøn
Seniorrådgiver, Datatilsynet

Personvern har blitt berørt allerede her i dag, men hva 
er det egentlig? Det er mange forskjellige definisjoner. 
Vi ser også at det er mange som til stadighet prøver å 
lage sine egne definisjoner. Datatilsynet ser personvern 
som individets interesse i å utøve kontroll med den 
informasjonen som beskriver dem. Det betyr ikke at 
man skal kunne bestemme over alle opplysninger om 
seg selv til enhver tid, men som et utgangspunkt har 
man en legitim interesse av å ha kontroll over sine egne 
opplysinger. Det omfatter også beskyttelse av både den 
fysiske og den psykiske integriteten.

Datatilsynet er av den oppfatning at personvern i helse-
sammenheng, og i helseforskning, er en forutsetning for 
at befolkningen skal ha tillit til og respekt for det viktige 
arbeidet som forskerne gjør. Er det et dårlig personvern, 
og folk er redde for å avgi opplysninger fordi det kan 
komme på avveie, så vil det gå ut over forskningen og 
også helsehjelpen den enkelte kan få. Samtykke er et 
viktig element i dette. Muligheten til å bestemme selv 
skal være utgangspunktet for enhver avlevering av 
opplysninger. Samtykket skal være ”en frivillig, uttryk-
kelig og informert erklæring fra den registrerte om at 
han eller hun godtar behandlingen av helseopplysninger 
om seg selv.”

Når vi trekker selvbestemmelsesrett inn i forhold til 
genetisk informasjon, er vårt største problem at genetisk 
informasjon ikke bare er informasjon om den personen 
som samtykker, den som avgir materialet, men også 
om vedkommendes familie. Spørsmålet er om man da 
egentlig har en reell mulighet til å samtykke? Og hvor 
langt strekker dette samtykket seg, på vegne av andre? 
Dét er en lengre debatt, og den tar vi ikke her.

I forbindelse med samtykke så er det et dillemma at det 
ofte blir gitt  for lite informasjon, eller det kan være 28 
fullpakkede sider med informasjon som ingen ønsker 
å lese. Det blir som det vilkårsskrivet som du får som 
vedlegg til forsikringsavtalen din – hvor mange er det 
vel som leser det. En lesbar mellomting må være mulig 
å få til.

Videre så har forsk-
eren en informa-
sjonsplikt, og vi som 
forskningsobjekter 
har rett til innsyn i 
opplysningene om 
oss selv. Dette er 
helt grunnleggende 
rettigheter. Det finnes 
mange unntak, men 
det skal mye til for at 
man skal unntas fra 
den retten.

Nå fikk vi tidligere i dag et lite innblikk i hva som har 
skjedd i utviklingen på genforskningsfronten, og de nye 
mulighetene som den elektroniske virkeligheten har 
frembrakt. Dette gjelder på andre områder også. Det går 
mye raskere, man kan koble sammen flere opplysninger, 
og finne mye mer informasjon på kort tid. Relatert til 
personvern betyr det at vi har sikrere tilgjengelighet, 
at det er lettere å få oppdatert informasjon, og at vi 
har mulighet til å lage bedre tilgangskontroller – altså 
at man begrenser hvem som skal ha adgang til å se 
opplysningene ut fra hvilket behov den enkelte har. Vi 
har også muligheten til å ha logger, hvor det registreres 
hvem som har lest hvilken informasjon.

Utviklingen innebærer at vi har mulighet til å lage en 
god informasjonssikkerhetsramme rundt opplysnin-
gene, som begrenser informasjonsflyten. Den rettslige 
rammen rundt kommunikasjonen, taushetsplikten, 
ligger i bunnen her. Den er uendret og uavhengig av den 
elektroniske endringen.

Det er uansett et problem at det kan skje feil – både 
tekniske og menneskelige feil. Og det skjer. Det er vår 
tese at det kun er et spørsmål om tid og omfang av 
konsekvenser før det også skjer på forskningssiden. 
Vi har et par eksempler nå fra England, på helt andre 
områder, hvor mange millioner menneskers sensitive 
opplysninger er kommet på avveie. Det siste var et 
tilfelle der fullstendige legejournaler var stjålet fra en 
bærbar PC.

Det er i forskningssammenheng ofte store samlinger av 

Hvordan skal sensitiv genetisk informasjon håndteres?”
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helseopplysninger. Informasjonen er raskt tilgjengelig, 
den blir stadig lettere å misbruke og misbrukspoten-
sialet er økende. Informasjonssikkerheten er det ikke så 
komplisert å forbedre, men tilsynet ser i veldig mange 
sammenhenger at den er alt, alt for dårlig. Som vist med 
eksempelet fra England; hvis man har en ukryptert 
laptop med helseopplysninger og tar den med seg fra 
arbeidsplassen, så vitner det om veldig dårlig skjønn. 
Bærbare PC-er er lette å glemme og lette å stjele.

Det har også skjedd en endring i hva som er anonymt. 
Forskere har gjennomgående vært veldig flinke til å 
anonymisere data før det publiseres, men det er nå en ny 
virkelighet. Som eksempel kan nevnes at Regjeringen  i 
veldig stor grad er tilhenger av at  skattelistene skal være 
tilgjengelige på internett. Vi har telefonkatalogen på 
internett, og i tillegg skjer det en voldsom utvikling med 
de kommunale postlistene; altså at alle brev man sender 
til kommunen skal være offentlig tilgjengelig. Dette så 
du kan sitte hjemme og lese naboens korrespondanse 
med kommunen. Der er det mye informasjon å hente 
om enkeltmennesker.

Dette har medført, at det for menigmann er relativt enkelt 
å bakveis-identifisere personer ut ifra noen få parametre. 
For eksempel vil du med kjennskap til kommune, kjønn 
og fødselsdato, i løpet av kort tid kunne finne, antagelig 
med 95 prosent sannsynlighet, hvem dette er. Dette er 
en hverdag som vi ikke hadde da vi hadde de manuelle 
skattelistene, den gammeldagse telefonkatalogen og de 
vanlige postlistene hos kommunen. Dette vil også ha 
betydning i forhold til hvordan man kan publisere data, 
og også i forhold til hvordan man må sikre opplysninger 
internt på forskningsinstitusjonen.

Det er viktig at det er et begrenset antall personer som 
har tilgang til opplysningene. Det er også viktig at de 
som får tilgang, gis tilgang ved en aktiv handling, fra 
arbeidsgiver, eller i hvert fall fra noen som har institu-
sjonsmyndighet. De opplysningene man får tilgang til, 
må være nødvendige for det arbeidet man skal gjøre, 
og selvfølgelig må dette skje i samsvar med reglene om 
taushetsplikt.

Helse- og omsorgsdepartementet la frem et forslag til 
endring av helsepersonelloven for kort tid tilbake, etter 
at man hadde oppdaget at det å ”snoke”, det å tilegne 
seg mer informasjon enn det man strengt tatt hadde 
behov for, ikke var ulovlig. Det var foranlediget av noen 
tilfeller på sykehus, hvor ansatte hadde sett i journalene 

til noen kolleger. Påtalemyndighetene mente dette ikke 
var brudd på taushetsplikten, fordi vedkommende ikke 
hadde brakt opplysningene videre. Man ønsker nå å si at 
det også skal være ulovlig.

Noe Datatilsynet mener er en mangel i helseforsknings-
loven, er at dette tillegget ikke er tatt med. Fra Data-
tilsynets ståsted er det irrelevant hvor vedkommende 
finner informasjonen, om det er i en pasientjournal på 
sykehuset, eller om det er i en forskningsdatabase, så 
lenge formålet ikke er relatert til arbeidet. Det bør også 
være logging av bruk.

Videre er det et krav etter helseregisterloven, og også 
personopplysningsloven, at personidentifiserende opp- 
lysninger skal slettes når prosjektet er ferdig. Det er et 
forbud mot å lagre unødvendige helseopplysninger. 
Det ligger selvfølgelig i vurderingen av tidspunktet 
for ferdigstillelse, en mulighet til kvalitetskontroll og 
vurdering av etterrettelighet. Jeg vet at det er et ømtålig 
tema, og at de færreste ønsker å gjøre det, men det er et 
felles europeisk krav – det er altså ikke særnorsk, men 
følger av EUs personverndirektiv.

For å unngå at det skal skje feil, og for at man skal ha 
kontroll over opplysningene internt i virksomheter, så 
er det et krav om internkontroll. Tilsynet har sett en 
del tilfeller hvor forskningsinstitusjoner overhodet ikke 
har internkontroll, og da heller ingen har rutiner for 
hva som skal gjøres når og hvordan. Det er en kompli-
serende faktor for mange forskere, og det har medført 
store negative konsekvenser for enkelte. Men det er 
et krav, som gjelder i dag, at en alle institusjoner skal 
etablere og holde vedlike planlagte og systematiske tiltak 
som er nødvendige for å oppfylle lovskravene. Dette vil 
også gjøre det enklere for forskerne, som da får klare 
retningslinjer for hvordan de skal forholde seg, hvilke 
regelverk som gjelder, og hvilke rutiner som gjelder der 
de er ansatt. Tiltakene skal også dokumenteres.

Informasjonssikkerheten, eller datasikkerheten, er 
også et viktig element i personvernet. Også her er det 
et krav at det skal være planlagte og systematiske tiltak 
for å sørge for tilfredsstillende sikkerhet. Dette er ikke 
så veldig konkret. Hvor sikkert det skal være blir en 
konkret vurdering i hvert enkelt tilfelle, av den som er 
ansvarlig for opplysningene. En risikovurdering er et 
nødvendig utgangspunkt: Hva er risikoen for at opplys-
ningene kommer på avveie, og hva er konsekvensene 
dersom det skjer? Kommer store databaser på avveie, 
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så vil det ha betydelig negative konsekvenser for hele 
forsknings-Norge. Det tilsier at kravet til sikkerhet bør 
være strengt, og er et forhold som må tas alvorlig.

Men det er ikke bare konfidensialitet informasjonssik-
kerhet dreier seg om. Det dreier seg også om opplysnin-
genes integritet, altså at de ikke skal bli endret. Dette 
kan typisk skje i form av virusangrep, som kan føre til 
at opplysninger blir endret, og at datagrunnlaget for 
forskningen blir feil. Også dette vil være ødeleggende 
for forskningen.

Det er videre et krav om at opplysningene skal ha god 
kvalitet, og at de skal være tilgjengelige for dem som 
trenger dem, når de trenger dem. Det er imidlertid en 
ganske stor forskjell på den tilgjengelighetsvurderingen 
som må foretas i en forskningssituasjon og i en behand-
lingssituasjon på et sykehus. Det er også vurderinger 
som må tas løpende.

Ett av hovedproblemene med internett, og den 
endringen med digitalisering på personvern- og person-
opplysningsfronten, er at du har ikke noe angrerett. Har 
du først gjort en feil, og det har havnet på internett, så 
har man ikke noen reell mulighet til å få det fjernet. Det 
blir liggende. Skjer dette med sensitive forskningsopp-
lysninger, så har  det skjedd en uopprettelig skade som 
ikke bare vil kunne rammeforskningsobjektet hardt, 
men også forskningens tillit og respekt.
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Hans M. Borchgrevink

Jeg har en liten opplysning som egentlig hører hjemme 
under den forrige debatten. Jeg syntes det var rart det 
ikke var gjort noen studier på effekten av informasjon 
om type-1 diabetes og risikofaktorer. Jeg gikk inn på 
internett, på PubMed, nå i pausen, og jeg fikk 70 treff på 
nøkkelordene ”diabetes genetic risk psychology”. Fire av 
treffene var på publikasjoner fra 1999, 2004, 2005 og 2007. 
Den siste er fra New Zealand-undersøkelsen. Det disse 
undersøkelsene finner, er ingen signifikante forskjeller 
mellom mødre av høyrisikobarn og mødre av lavrisiko-
/ikke-risikobarn når det gjelder angst, depresjon og så 
videre, ut fra de skalaene de har brukt. Men det er noen 
mødre som er bekymret for sine barn, som kommer frem 
i mer usystematiske og ikke-standardiserte spørsmål. Det 
ligger altså direkte data her, fra store undersøkelser, som 
vi kan bruke som underlag.

Torleiv Ole Rognum
Takk skal du ha. Det er altså internasjonal støtte til Anne 
Inger Helmen Borge, som vi hørte tidligere i dag.

Per Arne Andresen

Jeg jobber som molekylærgenetiker, og arbeider særlig 
med arvelige kreftsykdommer. Når det gjelder diabetes-
studien, så kan jeg ikke unnlate å tenke på designet. 
Hadde det ikke vært mulig å hente ut den typen informa-
sjon gjennom såkalte ”case-coupled studies” hvor man 
har muligheten til å rette seg mot folk som har fått type-1 
diabetes, og som da også er samtykkekompetente? Og så 

sette dette opp mot populasjon.

Det er den ene betenkningen. Den andre er at det ble 
henvist, av prosjektleder, til en stor studie i USA, med 
300000 deltakere, og til New Zealand-studien. Da lurer 
jeg på: Forventer dere å få ut noe informasjon fra den 
norske studien, om den gikk slik intensjonen var, som vil 
vært annerledes enn den informasjonen man får ut fra de 
pågående studiene? De etniske forskjellene er jo ikke så 
store når det gjelder denne typen problemer.

Kjersti Skjold Rønningen

For det første, når det gjelder å sammenligne personer 
som har fått diabetes med kontroller, så er dette noe 
man har gjort de siste 30 årene og funnet lite. Det er 
fordi sykdomsprosessen starter lang tid før sykdommen 
debuterer.

Skal man finne årsaken til type-1 diabetes, så må man 
starte helst før barnet er født. Det er det som gjør MIDIA-
prosjektet unikt internasjonalt, at vi også har tilgang på 
svangerskapsdata. Det har ikke disse andre prosjektene. 
De rekrutterer på nyfødtavdelingene. Der rekrutterer 
de virkelig i en sårbar situasjon – de spør om informert 
samtykke rett etter en fødsel.

Sissel Rogne

Hva hvis man hadde brukt en familie som fra før av hadde 
diabetes? Da kunne du spurt en mor som hadde diabetes i 
familien. Ville ikke det ha løst noe av problemet?

Kjersti Skjold Rønningen

Hvis Norge hadde hatt 100 ganger så mange innbyggere, 
så hadde det vært håp for den fremgangsmåten. Men 
det er kun 1,6 prosent av alle som blir født i Norge, som 
har en førstegradsslektning, altså en mor, far, søster eller 
bror, med type-1 diabetes. Så i beste fall ville vi kunnet 
ha gentestet kanskje 2000. Og så er det faktisk mange i 
nærmeste familie til en med type-1 diabetes som har 
beskyttende gener, så vi ville kanskje klare å fange opp 
100 i året til oppfølging. Det ville gå, men det ville ta veldig 
lang tid og kreve et helt nytt organisatorisk apparat.

Debatt etter lunsj
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Wenche Frølich

Etter min forståelse av prosjektet skal gentester korre-
leres til ulike miljøfaktorer, med håp om å finne even-
tuelle sammenhenger. Det virker på meg som om dere 
kun forsøker å korrelere til kjente faktorer som allerede 
har vært foreslått i andre studier, blant annet virus og 
kostfaktorer. En del av de ernæringsmessige faktorene 
dere har satt opp, har ikke lenger støtte av den senere 
forskningen. Det undrer meg at det ikke har vært gitt 
en bredere ramme for ukjente miljøfaktorer som dere jo 
burde lete etter, for det er jo en eller flere ukjente jokere 
dere er ute etter. Denne mangelen og begrensningen ved 
studiet synes jeg gjør at studiet kaster bort muligheten 
til å lete etter miljøfaktorer som kan ha en eventuell 

sammenheng med forekomst av diabetes type 1.

Elisabet Witsø

Jeg er doktorgradsstipendiat i MIDIA-studien og skal 
framover jobbe med enterovirus (vanlig virus hos små 
barn som replikerer i tarmen) som mulig årsaksfaktor 
til type 1 diabetes. Virus, og særlig enterovirus, er en 
sterk kandidat for utvikling av sykdommen. I MIDIA 
følger vi barna tett med avføringsprøver hver måned 
fra tre måneders alder nettopp med tanke på å påvise 
virusinfeksjoner som initierende faktor for autoimmun 
ødeleggelse av de insulin-produserende cellene. I tillegg 
blir det tatt blodprøver fra barna hver tredje måned i 
første leveår, og deretter en gang i året, for påvisning av 
autoimmun nedbrytning. 

Vi kjenner ikke til miljøårsakene til sykdommen – det 
er derfor disse vi er ute etter å påvise, og i MIDIA har vi 
denne unike muligheten siden vi kan påvise miljøfak-
torer i forkant av sykdomsutvikling. Så vi har et derfor 
et godt biologisk materiale til å se på både virus og andre 
miljøfaktorer.

Anne Dørum

Jeg er opptatt av at vi ikke glemmer kreftpasienten, den 
som er syk. Vi må ikke lage lover og regler som forsinker 
behandling. Jeg er litt skeptisk til at man prøver å lage 
et skille mellom diagnostisk og prediktiv test. Har vi 
pasienter som har brystkreft, eller eggstokkreft, så kan 
det være et første steg i sykdomsutviklingen, det å ha et 
manglende tumor suppressor-gen. Så sykdommen er å ha 
et manglende tumor suppressor-gen. Det er veldig viktig 
at BRCA-testen kan tas kjapt. Det nytter ikke at de skal 
henvises til en genetiker for genetisk veiledning. Det må 
være en behandlende lege, som kan diagnostisere at her 
er det mistanke om arvelig sykdom, og som da kan tilby 
dette til pasienten. Det er ofte helt avgjørende å vite dette 
før behandlingen. Man kan selvfølgelig henvises til gene-
tiker for videre utredning etter behandlingen. Brystkreft 
hos en ung kvinne, hvis det er mistanke om denne typen 
kreft i familien, betyr kirurgi som tar bort brystene. Det 
betyr at man ikke bar tar bort tumor og strålebehandler 
etterpå. Hvis man gjør det, har man ødelagt muligheten 
for vellykket kirurgi hvor man tar bort alt brystkjertelvev 
og gjør en rekonstruksjon slik at brystene blir bevart utse-
endemessig. På eggstokkreft har vi nå allerede ”targeted” 
kjemoterapi (med PARP-inhibitorer), sånn at vi etter hvert 
vil se at vi får spesialdesignet behandling. Da må vi ha en 
lov som gjør at vi kan teste kjapt og kvikt. 
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Torleiv Ole Rognum

Det var et dramatisk utsagn: Sykdommen er å ha et 
manglende tumor suppressor-gen. Da er det nok en del 
som er syke her.

Torunn Fiskerstrand

Anne Dørum snakket om brystkreftpasientene, og sa at vi 
ikke måte gjøre dette så vanskelig at de ikke fikk en test. Det 
er to ting her. Det ene er de som har en slektshistorie, hvor 
vi mistenker at det kan være arvelig bryst- og eggstokkreft. 
Der har det vært slik at det ikke har vært noen restrik-
sjon mot at behandlende lege kan rekvirere hurtigtesten, 
for eksempel. Man har vært litt mer restriktive når det 
gjelder hvem som kan rekvirere sekvensering av begge 
genene, samt test for delesjoner og duplikasjoner. Men hvis 
man skal tilby denne testen til alle som får brystkreft og 
eggstokkreft, så vil vi ha en gruppe som ikke har noen av 
disse kreftformene i slekten, og som ikke oppfatter at de er i 
risikosonen. Hensikten med å peke på at den testen er både 
diagnostisk og prediktiv, er nettopp å synliggjøre at disse 
kvinnene vil ha et mye større behov for informasjon om 
hva dette går ut på, og hva de står opp imot, hvis de skulle 
få påvist mutasjoner i en slik gentest. Igjen, jeg tror ikke 
noen i den arbeidsgruppen er imot at behandlende lege 
skal kunne rekvirere den testen. Men vi har fokus på å også 
utdanne behandlende lege i forhold til hva slags test det er 
de tilbyr. Det er i hvert fall jeg opptatt av.

Anne Dørum 

Jeg er veldig glad for det du sier der. For det er klart at 
man skal ha en indikasjon for en slik test. Som oftest 
vil den være at kvinnen er ung, og hun har kanskje hatt 
en biopsi som forteller at hun mistenkes å være i den 
arvelige gruppen. Men dette må gå kjapt. Du nevnte 
også prosjektet brystkreftgruppen har forsøkt å starte. 
Av informasjonsskrivet fikk jeg inntrykk av at dette er en 
blanding av helsetilbud og forskning. Jeg er overbevist om 
at skal man finne familier i Norge med BRCA-mutasjoner, 
så skal man heller gå inn og teste eggstokkreftpasientene, 
for dette syndromet består av brystkreft og eggstokkreft. 
Vi har opptil 500 nye krefttilfeller hvert år i Norge med 
eggstokkreft, og opptil 3000 med brystkreft. Det er klart, 
at skal man se på kostnad/effekt, så er det på den gruppen 
man må teste, for å finne familiene.

Torunn Fiskerstrand

Vi vil nok tilby test i begge gruppene, også eggstokkreft.

Rigmor Austgulen

Jeg vil ta opp hvordan vi skal redde stumpene fra det 
som nå foreligger i MIDIA-prosjektet. Den viktigste 
hensikten med det, synes jeg er hensynet til de vel 1000 
som det er samlet inn fra, i et håp om at de skulle gi et 
positivt samfunnsbidrag. Så det første spørsmålet mitt 
er: Hvis denne populasjonen på 1000 ikke er statistisk 
sett sterk nok, kan man supplere den ved å appellere til 
familiene der det forekommer diabetes? De har en høyere 
samtykkekompetanse enn alle andre. Det andre er: Kan 
man øke kvaliteten på forskningen ved å inkludere en 
frisk kontrollgruppe? Mitt problem er dette: Du sier at 
enterovirus kan være en potensiell patogen mekanisme. 
Men din studie vil ikke gi svar på om enterovirus må 
interagere med risikogenene, eller om enterovirus kan 
gjøre jobben alene. Derfor mener jeg at kvaliteten på 
denne forskningen vil bli bedre ved å inkludere en minus-
genetisk kontrollgruppe.

Kjersti Skjold Rønningen

Jeg var inne på dette i sted, men da gikk det veldig fort. Vi 
har allerede den gruppen, og Elisabet sammenligner en 
gruppe som har høy genetisk risiko med en gruppe som 
ikke har det. Da har vi matchet, slik at det er fire ganger så 
mange kontroller hun ser på, som det er høyrisikobarn.

Torleiv Ole Rognum

Har dere da nok til å få de svarene dere ønsket å få fra 
studien?

Kjersti Skjold Rønningen

Vi kan svare på akkurat det det ble spurt etter nå. Vi vil 
kunne si om dette skyldes genetisk risiko eller om det 
er en kombinasjon av virus og genetikk. Men ikke når 
det gjelder årsaken til diabetes type-1, det er et annet 
spørsmål. Kontrollgruppen ble innkalt til jevnlig kontroll 
til de var ett år.

Rigmor Austgulen

Men de andre skal jo følges til de er 15, så derfor vil ikke 
kasus og kontroll få en parallell oppfølging. 
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Kjersti Skjold Rønningen

Vi fant ut at dette ikke var praktisk gjennomførbart, fordi 
det trengs en motivasjon til å samle så mye prøver. Mødre 
er travle, så vi opplever at det er mye vanskeligere å få inn 
prøvene når mamma begynner å jobbe, altså når barnet 
fyller ett år. Derfor bestemte vi oss i utgangspunktet for 
å stoppe ved ett år for kontrollgruppen, som ikke hadde 
noen spesiell grunn til å bidra.

Sverre Engelschiøn 

Det er en dimensjon som ikke er kommet frem her. Er 
det etisk greit å forske videre på opplysninger som det er 
konstatert at er ulovlig innhentet?

Torleiv Ole Rognum

Har departementet et synspunkt på dette?

Kari Sønderland

Jeg skal ikke si noe om hva som er etisk riktig her, men jeg 
har oppfattet det slik at det REK nå må gjøre, er å ta kontakt 
med Sosial- og helsedirektoratet, og får en avklaring på 
hvorvidt man kan bruke de 1000 som allerede er involvert. 
Så må man fra direktoratet også vurdere om man kan rede-
signe prosjektet. Det innebærer spørsmålet om man kan 
teste flere. Datatilsynet må avgjøre hvorvidt det materialet 
som allerede er innhentet, må slettes. Det er flere instanser 
som må vurdere denne saken, før den er avklart.

Jak Jervell

Det er faktisk uetisk å slutte. For man har lovet disse 
menneskene at de skal følges i 15 år, med prøver, informa-
sjon når det kommer antistoffer og så videre. Man kan 
ikke slippe dem; de har fått et løfte. Dette er ikke en bevisst 
lovovertredelse – det er en feiltakelse. Dette ble godkjent av 
ørten statlige organisasjoner før forsøket ble startet. Det er 
uetisk å slippe dem. Vi må oppføre oss som folk.

Torunn Fiskerstrand

Vi har snakket en del på min avdeling om hvem som 
egentlig eier prøver, og til syvende og sist må det være 
pasienten, den som har avgitt prøven. Så hvis det var noen 
som skulle protestere på at materialet som var innsamlet, 
skulle bli brukt videre, så må det i så fall være dem som 
har avgitt prøven.

Kjersti Skjold Rønningen

Ja, og det er derfor vi har sendt anke når det gjelder oppføl-
gingen til Sosial- og helsedirektoratet. Men vi må også få 
ny godkjenning fra Datatilsynet og REK, og for øyeblikket, 
før godkjenningene foreligger, kan vi ikke forske videre på 
materialet. Vi submitterer heller ingen artikler.

Wenche Frølich

Jeg synes det er stor forskjell på å forske videre på materiale 
som er samlet inn på et ulovlig grunnlag, og å følge opp 
de pasientene som allerede er kartlagt og har fått positiv 
diagnose. Etisk sett ville jeg ikke fortsette forskningen 
på det innsamlete materialet, men forsøke rette opp de 
skadene som er gjort for dem som allerede er involvert.

Jak Jervell

De er faktisk ikke pasienter. Men de har fått et løfte om 
at de skal bli fulgt i 15 år fordi de har en øket risiko for å 
få diabetes type-1. Man bryter ikke løfter, og det løftet ble 
avgitt i god tro på en statlig organisasjon, godkjent av etisk 
komité og av Datatilsynet.

Elisabet Witsø

Jeg mener også at en del av forpliktelsen er å drive forskning 
på det innsamlede materialet. Det er en forpliktelse overfor 
de foreldrene som har valgt å være med og deres barn.

Anne Forus

Jeg har lyst til å komme med en liten kommentar. Vi 
i direktoratet, som sikkert har gjort oss upopulære 
hos Folkehelseinstituttet ved å stoppe nyrekruttering i 
prosjektet, er veldig opptatt av at de som er inkludert skal 
følges opp på best mulig måte. Vi er innstilt på å ha en 
god dialog med Folkehelseinstituttet om hvordan denne 
oppfølgingen kan bli best mulig. Dette er også en grunn 
til at vi ikke har tatt med noe om videre bruk om det 
biologiske materialet i vårt vedtak. 

Beate Indrebø Hovland

Ingen av oss sitter med fasiten på hva som er en etisk eller 
uetisk vei å gå videre med det materialet som allerede 
finnes. Jeg vil likevel gjenta at i vår komité, så valgte nok 
alle å innta en pragmatisk holdning til hva som skulle 
gjøres videre. Man påfører ikke folk noen ytterligere 
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ulempe ved å forske på dette materialet. En eventuell 
skade er allerede skjedd, og det var en felles vurdering fra 
vår komité.

Det andre er at jeg kunne tenke meg å utfordre departe-
mentet eller Datatilsynet til å si noe mer om innsynsrett i 
forskning. Det kan være at det er et for stort tema å starte 
på nå, men jeg skulle gjerne hørt en liten kommentar på 
det. Det har også vært nevnt i dag at det er vanskelig med 
lukket design på grunn av innsynsretten som deltakerne 
har. Men det ble sagt at det finnes noen unntaksmulig-
heter, selv om det er vanskelig å få unntak. Jeg er veldig 
for at hovedregelen er innsyn, men spørsmålet er om det 
er det rette for denne typen forskning som vi her snakker 
om. For eksempel, hvis vi åpner for genetisk testing til 
forskningsbruk, der hvor det ikke er noen behandling 
eller forebyggingsmulighet, kunne dette da gå inn under 
noen slike mulige unntaksbestemmelser, hvor det ikke er 
tilrådelig å gi innsynsrett? Eventuelt å ikke la foreldrene få 
det, men bare barna, når de blir store nok.

Sverre Engelschiøn

Det er en del unntak fra innsynsbestemmelsene, men det 
er vanskelig å si at én konkret bestemmelse kan dekke 
alt av unntak med genetisk forskning. Hvilket stadium 
man er i i prosessen, og hva man har funnet og ikke 
funnet, spiller også inn. Dette kan sammenlignes litt 
med pasientjournaler og opplysninger der. Hovedregelen 
er innsynsrett.

Kari Sønderland

Jeg støtter Sverre Engelschiøn i det. Det er veldig restrik-
tive unntaksbestemmelser. Det skal svært mye til å unnta 
fra innsynsretten.

Nils Langtvedt

Jeg har en fortid i Datatilsynet og Folkehelseinstituttet. Jeg 
vil bare peke på at i den stor Mor og barn-undersøkelsen 
så har man gått en annen vei. Der gir man ikke beskjed 
om de funn man gjør, men man har heller ikke blokkert 
for innsynsrett. Man overlater dette til den enkeltes eget 
initiativ. Så vidt meg bekjent er dette et litt annerledes 
design, i og med at Mor og barn er mer generell enn 
MIDIA er i sin undersøkelsesform. De er ikke oversvømt 
av innsynsrettsanmodninger.

Torleiv Ole Rognum

Er dette en vei, å satse på at folk ikke spør?

Anne Inger Helmen Borge

Jeg har møtt dette problemet med innsyn i barne- og 
ungdomspsykiatrien, der både lærere og foreldre jo gir 
opplysninger om samme barn, for eksempel en ungdom. 
Da diskuteres det: Har ungdommen selv rett til å se hva 
læreren og foreldrene har vurdert? Jeg har vel lært i REK 
at jeg vil gå for mest mulig åpenhet. Men hvis du møter 
en barnepsykiater, så vil de som er klinisk ansvarlig for 
et prosjekt være veldig klare motstandere mot at det skal 
slippes ut noen opplysninger som ungdommen kan ta 
skade av. Jeg tror det må være avgjørende at den klinisk 
ansvarlige for et prosjekt må ha et veldig stort ansvar 
for å ikke påføre deltakerne uheldige konsekvenser av 
innsynsrett. På den andre siden så mener jeg at vi skal 
la pårørende få slippe til, men igjen så tror jeg dette må 
vurderes fra sak til sak. Det er ikke noen fasit, men vi må 
formidle til befolkningen at de har mulighet. Jeg vil også 
si at det er veldig sjeldent at noen ber om innsyn.

Torleiv Ole Rognum

Kari Sønderland, du la frem noen fakta fra den nye loven. 
Jeg forsto det slik at det ikke var noe på gang for å forandre 
bioteknologiloven, på dette med gentesting av barn under 
16 år. Det ligger ikke noe der?
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Kari Sønderland

Nei, ikke i forbindelse med den proposisjonen som nå 
er fremlagt. Men det er sagt i denne proposisjonen at 
når vi skal evaluere bioteknologiloven om to år – det ble 
bestemt i Stortinget når bioteknologiloven ble endret – da 
vil det være en aktuell problemstilling å også se på de 
forskningsbestemmelsene som står i bioteknologiloven. 
Det lå i Nylenna-utvalgets mandat å se på dette, men 
det rakk dere ikke. Dermed var ikke forslaget om dette 
på høring, så det tas i neste omgang. Da kan det være at 
forskningsbestemmelsen i bioteknologiloven tas inn i 
helseforskningsloven, men det får vi se på.

Turid Wetlesen

Jeg har lyst til å spørre REK om forslaget til nytt samtykke 
som ligger ute. Jeg synes det er så omfattende, og det vil 
bli så stort – på 4-5 sider – at det blir forferdelig vanskelig 
for de foreldrene som skal ta stilling til hvorvidt de skal 
samtykke, om de orker å lese det. Dét var tilbakemeldingen 
vi fikk i MIDIA-prosjektet da vi sendte et samtykke med 
nesten hele protokollen, det vil si mange sider. Vi fikk 
høre at det var ingen som orket å lese det, så de bare skrev 
under. Det er en fare at informasjonen er så omfattende at 
ingen leser den, så det er bedre med et mer kortfattet og 
mer faktarettet samtykke, tenker jeg.

Ingegerd Frøyshov Larsen
Jeg har stelt med diabetespasienter i massevis av år. Det 
var en modig fastlege eller allmennpraktiker som tok 
opp denne saken. Det jeg kan se som den eneste feilen 

her, er at fastlegene kanskje burde vært bedre informert 
før MIDIA ble satt i gang. Genetikken raser jo fremover, 
og vi har masse risikofaktorer. Det jeg tror medisinen, 
doktorskolen, og fastlegene burde lære oss pasienter, det 
er å leve med risiko. Det tror jeg er en diskusjon som 
burde tas opp av det medisinske fakultet og på doktor-
skolen på et tidlig tidspunkt.

Berge Solberg

Et spørsmål som har blitt hengende i luften i dag, og som 
blir viktig å utforske fremover, er hva som ligger i begrepet 
sykeliggjøring. Tilsynelatende kan empiriske studier tilsi 
at det ikke er noe problem, at vi lever bra med risikoinfor-
masjon, og at vi ikke blir sykeliggjort ved prediktiv gentes-
ting for tilstander som ikke kan forebygges. Spørsmålet 
er imidlertid om de empiriske studiene måler det som vi 
er opptatt av at de skal måle. Ville de fanget opp uroen 
og bekymringen som Karin Frydenberg fanget opp i sin 
kontakt med noen av deltakerne i MIDIA? Vi må finne ut 
hvordan vi eventuelt skal konstruere studier som faktisk 
kan avdekke det vi mener med sykeliggjøring. Det krever 
betydelig artikulering av hva vi mener sykeliggjøring er 
for noe.

Vi kan trekke en analogi fra bruken av teknologi i svan-
gerskapet. I dag er det utarbeidet klare anbefalinger i 
helsevesenet som holder antallet helseundersøkelser i 
svangerskapet inkludert ultralydkontroller nede på et lavt 
nivå. Om det ikke fantes slike anbefalinger, er det fullt 
mulig å forestille seg at gravide ville foreta svært mange 
ultralydundersøkelser i svangerskapet. Vi vet at private 
aktører støtter opp om en slik praksis og vi vet at det skjer 
i stor grad i en rekke land hvor kjøp og salg av helsetje-
nester er mer dominerende enn hos oss.  Det er videre fullt 
mulig å forestille seg at den gravide ville føle seg beroliget 
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og trygg etter hver eneste ultralydundersøkelse. Likevel 
kunne man kanskje kalle en slik praksis for en form 
for sykeliggjøring av svangerskapet. Undersøkelsene er 
totalt unødvendig, og den gravide gjør seg unødvendig 
avhengig av helsevesenet for å kunne oppleve trygghet i 
svangerskapet. Men om man skulle putte et slikt innhold 
inn i sykeliggjøringsbegrepet – er det da mulig å måle 
det? Vil det slå ut på angst- og depresjonsskalaer? Svaret 
er trolig nei. Sykeliggjøring, forstått som en psykologisk 
avhengighet av medisinsk teknologi og helsevesen, og en 
manglende tiltro til egen kroppsopplevelse, er kanskje 
ikke så lett å måle. Men det må ikke forlede oss til å tro at 
det ikke finnes. 

Anne Inger Helmen Borge

Er det noe pediatere, psykologer og psykiatere har målt 
altfor lenge, i 30-50 år, så er det mødrenes angst for depre-
sjon. Det må ha noe å gjøre med at det er menn som har 
ledet disse studiene. Jeg er ikke det minste i tvil, om at 
er det noe vi har veldig god kompetanse på, så er det å 
tappe den bekymringen. Er det noe vi skal være forsiktige 
med, så er det at jo mer vi gjør det, jo mer dyrker vi den 
skyldfølelsen, som jeg er veldig bekymret for at vi gjør 
for lite med. Her foreligger det uante mengder data, og 
kanskje bør vi snu på flisa, og begynne å spørre far, eller 
gjøre noe annet. Som Borchgrevink kommenterte, så 
synes ikke dette å gi så stort utslag, for her er det forhold 
som ligger bak som vi antageligvis ikke kjenner, som vi 
kanskje burde vært flinkere til å måle.

Jak Jervell

Det er et merkelig samfunn vi lever i. Medisinsk informa-
sjon er så gresselig hemmelig, mens derimot er jeg blitt 
kredittvurdert to ganger, og alle kan gå inn og se nøyaktig 
hva alle har i inntekt og betaler i skatt. Det er et misfor-
hold her. Jeg ville mye heller fått legge ut sykehistorien 
offentlig og holdt inntekten skjult!

Beate Indrebø Hovland

Det var et spørsmål her også. Angående informasjon, 
så er anbefalingen i etikkomiteen i hvert fall ikke at det 
skal gis veldig omfattende informasjon. Anbefalingen går 
snarere tvert imot i retning av å forenkle informasjonen. 
Men det betyr at det blir en enda større utfordring å finne 
ut hva som er den vesentlige informasjonen. Den utfor-
dringen må forskerne ta. En annen utfordring er at dette 
er et felt hvor det er veldig komplisert informasjon som 
skal gis. Derfor har vi vært opptatt av at et informasjons-
skriv kanskje ikke kan ivareta behovet for informasjon i 
denne situasjonen, og at det må et individuelt møte til, 
en samtale. Det å virkelig forstå hva det kan bety å få en 
risikoinformasjon, det er det ikke lett å få formidlet enkelt 
skriftlig. Man skal ikke bre seg ut, men være mye mer 
kritisk med hva som er den vesentlige informasjonen.

Karin Frydenberg

Jeg vil si at når jeg så på MIDIA, så syntes jeg det var mye 
informasjon som manglet. Dette kunne vært forbedret, 
men det ville krevd veldig mye.

Ellers vil jeg takke for et veldig interessant møte. Det har 
vært veldig lærerikt å høre på alle innspillene. Jeg vil også 
gjerne få slutte meg til at en av de viktige tingene nå, er at 
det materialet som er samlet inn, på bekostning av noen 
menneskers lykke, bør man ikke la ligge uten å bruke det. 
Det tror jeg at de som nå er ulykkelige over å ha blitt med, 
vil bli enda mer ulykkelige over.
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Torleiv Ole Rognum
Nestleder, Bioteknologinemnda

På en måte har denne dagen dreiet seg om samfunns-
hensynet – hensynet til oss alle – satt opp mot enkelt-
individets rett til vern og personvern. Dugnad og 
solidaritet satt opp mot retten til ikke å vite. Her har 
vi en vanskelig balansegang, og det er mange legitime 
interesser i dette. 

Debatt er viktig, også jeg har lært mye her i dag som 
jeg kommer til å ta med meg og tenke på. Vi har hørt at 
300 barn hvert år får diabetes type-1 i Norge. Hvis det 
er mulig å ha en dugnad hvor vi benytter noen av fami-
liene og disse barna for å lære å forstå sykdommen, slik 
at sykdommen kanskje kan forebygges hos barn i frem-
tiden, så reiser det viktige og interessante spørsmål.

Jeg forstår at hele salen her håper inderlig at dette spørs-
målet kan løses. Kanskje er redesign en mulighet, og 

kanskje kan dette løses 
innenfor rammen av 
den lovgivningen vi 
har. Jeg har et fromt 
ønske – jeg hadde 
i hvert fall – om at 
h e l s e for s k n i n g s -
loven skulle bety en 
forenkling. Jeg satt 
i Nylenna-utvalget, 
og det var noe vi var 
veldig opptatt av der. 
Vi trenger en forenk-
ling, ja, men krav til 
forsvarlighet og personvern må sikres. Vi får se om det 
lar seg gjøre.

Jeg takke alle som har deltatt her i dag, både foredrags-
holderne, med sine inspirerende og veldig gode innlegg, 
de ivrige debattantene og tilhørerne.

Avsluttende ord
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0930 - 1000 Registrering

1000 - 1010 Velkommen 
  Knut Ruyter, sekretariatsleder, NEM

1010 - 1030 Hva skjer i MIDIA-prosjektet?
  Kjersti Skjold Rønningen, prosjektleder for MIDIA, Folkehelseinstituttet  

1030 - 1100 MIDIA fra etikkomiteers synspunkt
  Beate Indrebø Hovland, leder, NEM
  Torleiv Ole Rognum, nestleder, Bioteknologinemnda  

1100 - 1115 Innledning til debatt:

   MIDIA sett fra en allmennlege
   Karin Frydenberg, fastlege, Skreia Legesenter

   Hvordan lever barn med risikoinformasjon?
   Anne Inger Helmen Borge, professor, Psykologisk Institutt, UIO

   En klinikers syn på MIDIA
   Jak Jervell, professor emeritus, Rikshospitalet 

1115 - 1200 Debatt 

1200 - 1250 Lunsj

1250 - 1310 Helsehjelp, screening og forskning - når er det hva?

  Torunn Fiskerstrand, Senter for medisinsk genetikk og molekylærmedisin,  
  Haukeland universitetssykehus, og medlem av Bioteknologinemnda 

1310 - 1330 Gentesting: for meg, for slekta, for samfunnet?
  Berge Solberg, 1. amanuensis, Institutt for sosialt arbeid og helsevitenskap, 
  NTNU, og medlem av Bioteknologinemnda

1330 - 1350 Forslaget til ny helseforskningslov - krav til forsvarlighet og 
  til informert samtykke
  Kari Sønderland, ekspedisjonssjef, Helse- og omsorgsdepartementet  

1350 - 1410 Hvordan skal sensitiv genetisk informasjon håndteres?
  Sverre Engelschiøn, seniorrådgiver, Datatilsynet 

1410 - 1450 Debatt 

1450 - 1500 Avsluttende ord

  Torleiv Ole Rognum, nestleder, Bioteknologinemnda 

Møteprogram
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Deltakerliste

Abrahamsen, Tore Gunnar; Barneklinikken, 
 Rikshospitalet
Almergren, Joachim; UMB/Cigene 
Alsøe, Lene; Radiumhospitalet, Immunologisk avdeling 
Andresen, Kim; Radiumhospitalet
Andresen, Per Arne; Patologiklinikken, Rikshospitalet
Andresen, Karin; Bioingeniørutd. Høgskolen i Oslo
Arnegard, Solveig; Student ved UMB, Ås. 
Austgulen, Rigmor; NTNU
Bakken, Kjersti; Institutt for samfunnsmedisin
Bakkerud, Marian; Nasjonaltfolkehelseinstitutt
Belck-Olsen, Ingvild; KrFs stortingsgruppe
Berg, Kåre; Professor Emeritus
Bjørnslett, Merete; Radiumhospitalet
Borchgrevink, Hans M; Norges forskningsråd
Bordvik, Kjetil;  Helse- og omsorgsdepartementet
Borge, Ole Johan; Bioteknologinemnda
Brenna, Liv Torunn; Folkehelseinstituttet 
Brodschöll, Anja; Sosial- og helsedirektoratet
Brunborg, Gunnar; Nasjonalt folkehelseinstitutt
Bryhn, Bente; Sosial- og helsedirektoratet
Brøvig, Runar; GE Healthcare
Bækken, Siri; Folkehelseinstituttet
Cocozza, Astrid E.; UiO
Dale, Siri
Dalen, Vibeke; Sosial- og helsedirektoratet
Dick, Astrid; Kristelig Gymnasium
Dørum, Anne; Radiumhospitalet/Rikshospitalet
Eide, Kari Åse; Folkehelseinstituttet
Eiklid, Kristin; Ullevål Universitetssykehus, 
 Avd. medisinsk genetikk
Ekern, Lise
Elind, Elisabeth; Folkehelseinstituttet
Ellefsen, Torunn
Engelschiøen, Sverre; Datatilsynet
Evensen, Stein A.;  UiO og Rikshospitalet
Fiskerstrand, Torunn; Haukeland universitetssykehus
Flatabø, Avanti; Redaktør Ragtime
Flatabø, Jørgen; Sosialanthropolog
Flåm, siri; Rikshospitalet, Immunologsik Institutt 
Forus, Anne; SHDIR, avd.biotenologi og generelle 

helselover 
Foss, Grethe; Bioteknologinemnda
Frydenberg, Karin; Skreia Legesenter 
Frølich, Wenche; Bioteknologinemnda
Gjelsås, Helene; Student, Høgskolen i Oslo
Grimeland, Jorid; Høgskolen i Oslo, Avd.HF

Grimnes, Helge; Ullevål Universitetssykehus
Grinde, Bjørn; Folkehelseinstituttet 
Grønevik, Eirik; Statens Legemiddelverk
Gulbrandsen, Hanne Pernille; Kunnskapsdepartementet
Gulbrandsen, Sigurd; Norsk Biotekforum
Gustavsen, Lene; Nasjonalt folkehelseinstitutt
Hamang, Wenche Scheel; Radiumhospitalet
Harbak, Kari; Folkehelseinstituttet
Harsten, Unni; Folkehelseinstituttet
Haslekås, Trude; Radiumhospitalet
Haugen, Aage; Statens arbeidsmiljøinstitutt
Haugen, Guttorm; Kvinneklinikken, Rikshospitalet 
Heggeli, Vigdis; Mysen vgs
Heiberg, Arvid; Avd. for medisinsk genetikk
Heimdal, Ketil; Avd. for medisinsk genetikk
Herje, Greta K.
Hofmann, Bjørn; HiG/UiO 
Holmsen, Camilla; Radiumhospitalet
Hovland, Beate Indrebø; 
 Den nasjonale forskningsetiske komite
Hvatum, Hanne; Kunnskapsdepartementet
Iddmark, Nelly; Pensjonist (Securitas)
Instefjord, Mari Elin; Student
Jervell, Jak; Norsk Diabetikersenter
Kirkhusmo, Anne; Folkehelseinstituttet
Kristin, Borud; Ås vgs 
Kaasen, Anne;  Kvinneklinikken, Rikshospitalet
Lalim, Torstein; Diakonissehuset Lovisenberg
Langtvedt, Nils Jørgen; Forskningsetiske komiteer, NEM
Larsen, Ingegerd Frøyshov; Lovisenberg sh
Lassen, Jørgen; Folkehelseinstituttet
Lund, Carsten; IEMF, Ullevål Universitetssykehus. 
Lönneborg, Anders; DiaGenic ASA
Løseth, Kristin; AstraZeneca AS
Løvlie, Roger; NorDiag
Martinsen, Tor Åsmund; Folkehelseinstituttet
Murad, Hani; UiO
Myrvold, Linda; Student, Høgskolen i Oslo
Mørch-Madsen, Birgitte
Nedberg, Hege; HiT
Neslein, Inger-Lise; Høgskolen i Oslo, Bioingeniørutd.
Nygaard, Cathrine Skorpen; Student ved UMB, Ås
Okkenhaug, Cecilie; Diakonhjemmet sykehus
Opdal, Vivi; Folkehelseinstituttet
Oskam, Irma; Rikshospitalet
Rakkestad, Kirsten Eline; Nasjonalt Folkehelseinstitutt
Rasmussen, Trond; Nasjonalt folkehelseinstitutt
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Reinertsen, Randi Eidsmo; SINTEF Helse 
Reistad, Ragnhild
Retterstøl, Lars; Ullevål universitetssykehus 
Riasat, Farzana; Folkehelseinstituttet
Rogne, Sissel; Bioteknologinemnda
Rognum, Torleiv Ole; Bioteknologinemnda
Rootwelt, Helge; Rikshospitalet 
Rugstad, Hans Erik
Ruud, Kim Henrik; Ullevål Universitetssykehus
Ruud, Gunvor A; Senter for skjeldne diagnoser
Ruyter, Knut; Den nasjonale forskningsetiske komite
Rynning, Helge; Norges forskningsråd
Rømuld, Borgrun Lier; Askim Videregående Skole   
Rønningen, Kjersti Skjold; Folkehelseinstituttet
Sandvig, Bente; Human-Etisk Forbund
Skolbekken, John-Arne; Psykologisk institutt, NTNU
Skomedal, Hanne; NorChip AS
Skram, ida victoria; Student, Høskolen i Oslo
Skår, Gry; Høgskolen i Oslo
Slettebø, Åshild
Solberg, Berge; NTNU
Steig, Kari; Sosial- og helsedirektoratet 
Steinsund, Marit; NITO BFI- yrkesetisk råd

Stormorken, Astrid; avd.med.genetikk, 
 Ullevål uni.sykehus

Strøm-Roum, ellen marie; A-hus univ. sykehus, gyn avd
Strøm-Roum, Henrik; Rikshospitalet HF
Sundet, Kristine Ingrid; HiO,  student biomedisin
Sønderland, Kari; Helse- og omsorgsdepartementet
Sørensen, Monica; Student, Høgskolen i Oslo
Tapia, German; Nasjonalt Folkehelseinstitutt
Toft, Anne Kjersti; Norges Diabetesforbund
Torgersen, Knut Martin; Bioteknologisenteret i Oslo
Torheim, Norunn; Bioteknologinemnda
van der Hagen, Carl Birger; Avd. med. genetikk, 
 Ullevål universitetssykehus
von Düring, Anne Sofie; Helse- og 
 omsorgsdepartementet
Weibye, Tor; A/S Dagbladet Dagen, Oslokontoret
Westlie, Bjørn; Dagens Næringsliv
Wetlesen, Turid Bjørnstad; Nasjonalt folkehelseinstitutt
Witsø, Elisabet; Folkehelseinstituttet
Zienolddiny, Shan; STAMI
Øverland, Tonje Meland; UiO, student
Aas, Kaja; Folkehelseinstituttet, EPAM
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Tidligere møter arrangert av Bioteknologinemnda

- Genmodifisert fôr til dyr. Åpent møte. 27. november 2007, Oslo
- Reproduksjonsturisme. Åpent møte 1. november 2007, Oslo
- The stem cell challenge. Åpent møte 14. mai 2007, Oslo

- Globalisering. Åpent fagseminar 8. desember 2006, Ås 
- Sæddonasjon til lesbiske og enslige? Åpen høring 23. november 2006, Oslo
- Eggdonasjon. Åpent møte 8. november 2006, Oslo
- Virus: small molecules – crucial questions, 22. september 2006, Oslo
- Hvem snakker for barna? Åpent møte 6. september 2006, Oslo
- Antibiotikaresistens, fagseminar. 12. juni 2006, Oslo
- Regulering av genetiske undersøkelser i klinikk, fagseminar. 7. juni 2006, Oslo
- Preimplantasjonsdiagnostikk og forskning på befruktede egg. Seminar 26. april 2006, Trondheim.

- Religion og bioteknologi. Åpent møte 14. desember 2005, Oslo.
- Høring om forsking på befruktede egg. 7. desember 2005, Oslo.
- Høring om preimplantasjonsdiagnostikk (PGD). 28. november 2005, Oslo.
- Hardangers blomstrende fruktnæring – hva kan vi høste i fremtiden? 8. september 2005, Ullensvang
- DNA-registrering av hele befokningen? 13. juni 2005, Oslo
- Navlestrengsblod – Status, fremtidsmuligheter og privatfinansiert lagring. 17. mars 2005, Oslo

- Small molecules – crucial questions. 17. september 2004, Oslo
- Genressurser og rettigheter. 2. september 2004, Tromsø
- Et barn i ditt bilde. 16. juni 2004, Bergen
- Sameksistens. 29. april 2004, Oslo
- Fosterdiagnostikk. 29. januar 2004, Trondheim

- Biobanker. 18. desember 2003, Trondheim
- Fosterdiagnostikk og verdier. 31. oktober 2003, Oslo
- Bioterrorisme og biologiske våpen. 10. juni 2003, Oslo
- Regulering av DNA-vaksiner og genterapi på dyr. 24. april 2003, Oslo
- Biopatenter og EU’s patentdirektiv. Åpent møte 10. februar 2003, Oslo
- Benefit or harm? Power and politics behind GM food. Åpent møte 5. februar 2003, Oslo
- Assessing the risk from transgenic plants – The next step forward. Åpent møte 3.-4. februar 2003, Høvik

- Gentester i arbeidslivet. Åpent møte 9. september 2002, Oslo
- Debattmøte om bioteknologiloven, 4. juni 2002, Oslo
- Risiko og GMO. Åpent møte 13. mars 2002, Oslo

- Lekfolkskonferanse om stamceller, 23.-26. november 2001, Oslo
- DNA i rettssalen. Åpent møte 24. september 2001, Oslo
- Forsikring og DNA-tester. Åpent møte 18. april 2001, Oslo

- Oppfølgingskonferansen om genmodifisert mat. Åpent møte 15.-16. november 2000, Oslo
- Biopatenter. Åpent møte 29. september 2000, Oslo
- Kloning og humane stamceller. Åpent møte 15. juni 2000, Oslo
- Post HUGO-æraen. Åpent møte 14. juni 2000, Oslo

Se www.bion.no for ytterligere informasjon om tidligere arrangerte møter.
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