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• anonymitetskriterier
• Tilbakemelding?
• La pasienten være lykkelig uvitende eller tilby tiltak?
• Forskning på pasienter – på den sykdommen de er til 

behandling for
• Kontrakt forsker – pasient?

ü Jeg hjelper deg, du hjelper meg?
üDere (sykehuset) har ansvar for min helse, også i forskningen

• Gjelder biotekloven?
üHele prosjektet
üBare ved aktuell tilbakemelding
üHva er kriteriene?
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Genome sequencing
Leonardo Meza-Zepeda
Jinchang Sun
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Encrypted systems for sensitive data

Somatic mutation data
Low data security

Hospital Secure 
Closed Network 
and UiO TSD 2.0

Sensi2ve data
Personal genomes
High data security

Mutation 
detection
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Sequencing
Alignment

VPN Downstream 
functional 

analysis and 
therapeutic 

interpretation
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TSD – tjenester for sensitive data
• Op5mal sikkerhet, men tungvint og kostbart
• NFR krever at data deles med andre forskere
• Hvem bekoster det når prosjektets 

finansiering tar sluD?
üNFR sier ins5tusjonene må ta over....
üSilofisering, u5lgjengeliggjøring, redusert 

sikkerhet?
• Det problema5seres at data kan deles med 

forskere i utlandet, men det sensi5ve er jo om 
kunnskapene deles lokalt.
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How can data be shared but 
privacy maintained?

Eivind Hovig NCGC / Elixir

The presence and type of 
data is announced through 
a “beacon”, but data are 
stored and access is tightly 
managed locally 
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Only certified individuals get 
access

“The undersigned party agrees to treat the provided human 
genome data confidentially, and to not investigate the 
personal identity of any research participant or their relation 

to other individuals.”
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DOI: 10.1126/science.1229566

“surnames can be recovered 
from personal genomes by 
profiling short tandem repeats 
on the Y chromosome (Y-STRs) 
and querying recreational 
genetic genealogy databases”

Dette er kun et helt spesielt tilfelle, 
og ikke relevant for våre oppsett



1000genomes.no

Article in Aftenposten: Should 
every cancer patient be a 
research project?
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Verdien av en nasjonal variantdatabase

Important additional observation: 10.7% of all 
NCGC coding variants are not present in 
1000G/ExAC
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Anonymitet 
• SSB mener man ikke kan vise parametere med mindre 

enn 5 treff i datase6et

• HDIR mener (visstnok) de6e også gjelder genomdata

• Men har vi 5 treff per 1000 betyr jo det 

25 000 nordmenn??!!

• Og de6e gjelder hver eneste variant med ≤5 treff!!

ü I vårt se6 betyr det nesten en million sjeldne varianter

• En norsk variantdatabase blir jo da ganske mye mindre 

nyLg for geneNkerne.

• Hva er trusselbildet?
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Å slå sammen data fra registre med 
sjeldne varianter blir da ulovlig ??

Alt beskyttet av TSD

<5 treff <5 treff <5 treff <5 trefff <5 treff

1000genomes.no

<25 treff

Data fra hvert 
subregister må 
være «anonyme»??

Ulike små avidentifiserte datasett

Men dette gjelder for hver variant!!

«anonymt nok» i hht SSB
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Bioteknologilovens virkeområde

• Uklart formulert om og når 
forskning er omfattet

• Åpent for tolkning
• Er det viktig?

Aftenposten mars 2000

• Forskerne er redde for denne loven og prøver 
å innrette seg slik at de ikke omfattes
ØDet betyr at mange ikke vil informere pasientene 

selv de finner noe som er helsemessig viktig
• Forskning på barn blir vanskelig
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Kreft hos barn
• Trøbbel med btl §5-7: «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 
helseskade hos barnet.»

• Man antar mange barn med kreft har genetisk predisposisjon.
• Påvisning av disse kan gi bedre forebygging
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NEM i brev til HOD 17/12-12 :

• «Genomsekvensering representerer en ny type 
genetisk undersøkelse, og forskning som tar i bruk 
slik teknikk vil i utgangspunktet betraktes som 
prediktiv ettersom analysen kan avdekke informasjon 
om deltakernes fremtidige sykdomsrisiko.» «Dette 
gjelder selv om formålet med analysen ikke er å 
skaffe slik informasjon. Slike prosjekter er omfattet 
av dagens bioteknologilov.»

• «De$e gjør det vanskelig å beny$e genom-
sekvensering i forskning på barn e$ersom btl. 5-7 
som hovedregel forbyr predik?ve undersøkelser.»

I brev til undertegnede juni 2013: 
ü «NEM vil presisere at det ikke er 

avgjørende om den genetiske 
informasjonen faktisk blir 
tilbakeført og brukt i helsehjelp 
eller ikke. 

ü Det avgjørende er om studien 
frembringer resultater som ville 
fått diagnostiske, prognostiske 
eller behandlingsmessige 
konsekvenser dersom de ble 
tilbakeført til deltakerne.»
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NEMs retningslinjer

• ... er etter min mening synspunkter med 
begrenset støtte i lovverket

• Man etablerer et krav om tilbakemelding om 
vesentlige funn, og mener at dette fører til at 
[hele] prosjektet faller inn under loven

• Men loven omtaler forskning som fører funn 
tilbake, ikke hele prosjekter
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Oppsøkende genetisk 
informasjonsvirksomhet 

• at det gjelder en sykdom med vesentlige 
konsekvenser for liv og helse, 

• at det er rimelig grad av sannsynlighet for at også
slektningene har arvelig anlegg som kan føre :l 
sykdom senere i livet, 

• at det er en dokumentert sammenheng mellom det 
arvelige anlegget og utvikling av sykdommen, 

• at de gene:ske undersøkelsene er sikre og 
• at sykdommen kan forebygges eller behandles med 

god effekt
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ACMG recommendations

• Recommenda)ons for repor)ng of secondary
findings in clinical exome and genome
sequencing: a policy statement of the
American College of Medical Gene)cs and 
Genomics

• Alle som får genomet analysert bør sjekkes for 
patogene varianter av 59 «ac@onable genes»
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NoSarC pasien,nformasjon
• Vi vil også undersøke din blodprøve i et prosjekt som forsøker å iden,fisere 

arvelige årsaker ,l sarkom eller bivirkninger av den behandlingen du får. 
• Vi vil ikke undersøke arvematerialet di@ for genvarianter som kan ha 

betydning for andre sykdommer. 
• Likevel kan vi i enkelte ,lfeller oppdage genvarianter i blodprøven som vi 

allerede vet kan bidra ,l økt risiko for utvikling av kre7. 
• Dersom vi oppdager slike genvarianter som er kjent å gi vesentlig økt risiko vil 

vi kontakte avdeling for medisinsk gene,kk i den helseregion du hører 
hjemme som vil ta kontakt med deg for å gi gene,sk veiledning. De vil kunne 
bekreDe vårt resultat og gi deg råd om hvordan du skal forholde deg ,l det.

• Dersom du ikke ønsker slik informasjon kan du krysse av for det i skjemaet, 
men vær klar over at det også kan være nyGg for andre familiemedlemmer å
vite om en slik risiko. 
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Presisering av virkeområdet
• §1-2: Loven gjelder ikke for forskning som ikke 

har diagnostiske eller behandlingsmessige 
konsekvenser for deltakeren eller hvor 
opplysninger om den enkelte ikke føres tilbake 
til vedkommende.

• HOD i brev til HDIR 17.11.2005: 
ü«Det følger av Otprp. nr. 93 (1998-99) side 14 

at begrepet "føres tilbake til den enkelte" sikter 
til tilfeller hvor opplysninger faktisk føres 
tilbake til den enkelte.»
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Case 1

• Young patient, multiple tumours, first as baby, 
second in irradiation field from that treatment

• Osteosarcoma included in our ICGC study*
• Germ-line mutation in TP53
• Conveyed to physician,

üPatient already dead at 15
üIssue ignored, what about family?

* Behjati, S et al. Nat Commun 8: 15936 (2017)

radia%on

Denne genetiske opplysningen er altså diagnostisk, 
prediktiv og «farmakogenetisk»
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Biochemical and imaging surveillance in germline TP53
mutation carriers with Li-Fraumeni syndrome

• 11 year follow-up of a prospective observational
study

• 5 year overall survival was 88·8% in the surveillance
group and 59·6% in the non-surveillance group
(p=0·0132). 

Villani et al. Lancet Oncol 2016; 17: 1295–305 
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Når forskningsdeltageren er pasient
• Det forskes på en sykdom pasienten allerede har
• I prinsippet diagnos8ske undersøkelser

• Kan gi
ü Endret diagnose
ü Bedre behandling
ü Informasjon om risiko for ny sykdom av samme slag
ü Bedre oppfølgning og overvåkning

• Ved vik8ge funn kan det være lurt å informere
ü Behandlende lege på sykehuset
ü Fastlege
ü Pasient
ü Familie
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Hva vil en forsker melde 0lbake?

• I hovedsak bare forhold kny7et 0l det 
spesifikke forskningsprosjekt

• Eventuelt mer omfa7ende i forhold 0l den 
konkrete sykdom eller helse0lstand man 
studerer

• Bare det vi 0lfeldigvis oppdager, eller basert 
på bevisst le0ng?

• Hva ønsker eller forventer pasienten?
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Cancer Predisposition Variant Report
• Tool for interpretation of sequencing

screens for cancer predisposition
• Interactive HTML report
• Tier structure

ü Pathogenic
ü Likely pathogenic
ü Unclassified variants

• Unclassified variants are assigned a 
predicted pathogenicity score 
through implementation of ACMG 
criteria
ü Predicted loss-of-function
ü population allele frequency
ü Insilico pathogenicity predictions
ü codon with known pathogenic variants
ü known hotspot
ü etc

• In progress: report of low-to-
moderate risk alleles (GWAS)
ü Tag SNPs and in LD h"ps://github.com/sigven/cpsr

Sigve Nakken (sigven@ifi.uio.no)
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Hvordan håndterer vi ønske om innsyn i 
egne data i hht. Helseforskningsloven?

• §40: «Opplysningene det gis innsyn i, skal 
presenteres på en måte som er 5lpasset den 
enkeltes evner og behov. Forskningsdeltakeren 
kan kreve at prosjektlederen utdyper 
opplysningene som nevnt i første ledd i den 
grad de?e er nødvendig for at forsknings-
deltakeren skal kunne vareta egne interesser.»
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Germline varia+on and sarcoma risk

DOI: 10.1016/S1470-2045(16)30147-4
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Determining deleterious variants in 
international sarcoma cohorts

• Class 5 
üreported as deleterious in the Human Gene9c 

Muta9on Database
• Class 4 

üpredicted to result in a frameshi>, premature 
stop, or affect an essen9al splice site or ini9a9on 
codon

• Class 3
ünon-synonymous single nucleo9de changes that 

are predicted in silico to be deleterious
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Non-functional variants are 
enriched in sarcoma patients

Ballinger et al. 
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Most significant genes

Ballinger et al. 
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Functional analysis of ERCC2 variants
Increased resistance to cisplatin

in ERCC2null cell line

C3 antatt defect (VUS)

C4 sannsynlig patogen

C5 kjent patogen

CisplaCn commonly used
Consequence for personalised treatment?

Ballinger et al. 
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Effect of likely deleterious variants
• 55% of pa7ents had at least one variant
• Those with two or more had median age at diagnosis of 25 

years
ü versus 32 for those with germ line TP53 muta7ons!

NB and this 
is when only 
scoring 72 
genes
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Hvor mange bør få /lbakemelding?

• 61 av 1136 sarkompasienter (5%) kom inn 
under ACMGs kriterier

• Mutasjoner i TP53 kan forårsake Li-Fraumeni-
syndrom, med sterkt øket risk for flere typer 
kreL i familien
ü3 av 10 informa/ve familier /l pasienter med C4-5 

mutert TP53 hadde ikke typisk Li-Fraumeni-
syndrom
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Forsking på prøver fra utlandet
• Forarbeidene:
• Det sentrale kan ikke være at det er det norske 

regelverket som følges, så lenge personvern og 
samtykkerett er ivaretatt.

• Dersom det kan godtgjøres at landet materialet er 
samlet inn i har tilfredsstillende regler som ivaretar 
tilsvarende hensyn som den norske lovgivningen må 
dette være tilstrekkelig.

• Et moment i en slik vurdering kan for eksempel være 
om landet har regler som oppfyller kravene i 
Helsinkideklarasjonen eller biomedisinkonvensjonen.
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Spesielle utfordringer
• Hvorfor trumfer de få 

som ikke ønsker å 
vite de mange som 
kunne få bedre 
helsehjelp?

• Hvorfor er vi så flinke 
=l å konstruere 
problemer?• Og mer redde for å 

gjøre feil enn ikke å 
gjøre noe bra!
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Spesielle utfordringer
• Hvorfor trumfer de 

få som ikke ønsker å 
vite de mange som 
kunne få bedre 
helsehjelp?

• Hvorfor er vi så flinke 
til å konstruere 
problemer?• Og mer redde for å 

gjøre feil enn ikke å 
gjøre noe bra!
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Nye e%ske u)ordringer

• Hvordan kan vi fremme de gode anvendelsene 
når
üLovverket ikke er dekkende?
üDet velges tolkninger basert på «føre var» eller 

«unødig problema%sering» fordi kunnskapen er 
begrenset?

• Som andre steder i samfunnet:
üBåde forskning og pasienter trenger sin egen

advokat, som tolker reglene %l sin fordel
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