Referat fra oppstartsmøtet i Helsedirektoratets Fagråd for
persontilpasset medisin, 5. desember 2019
Sted: Helsedirektoratet, Møtesenteret, Vitaminveien 4, Storo (meld deg i resepsjonen ved
ankomst)
Tid: 5. desember 10:00–15:00

Møtedeltakere:















Helsedirektoratet v/Helen Brandstorp (leder), Grethe Foss og Kari Steig
Abelia v/Stephen McAdam
Datatilsynet v/Ragnhild Castberg
De regionale helseforetakene v/Hege Russnes, Toril Fagerheim
Direktoratet for e-helse v/Robert Nystuen
Folkehelseinstituttet v/Gun Peggy Knudsen
Funksjonshemmedes Fellesorganisasjon v/Lilly Ann Elvestad
Kreftforeningen v/Ole Alexander Opdalshei
Kreftregisteret v/Tom Børge Johannesen
Legemiddelindustrien v/Monica Larsen
Norges forskningsråd v/Guro Eriksen
Norsk forening for allmennmedisin v/Henrik Vogt
Norsk forening for medisinsk genetikk v/Asbjørg Stray-Pedersen
Statens legemiddelverk v/Jan-Petter Akselsen

Observatører: Helse- og omsorgsdepartementet v/Maiken Engelstad og Nils Olav Refsdal
Prosjektmedarbeidere for persontilpasset medisin, Hdir

Agenda og tidsplan for møtet:
10:00 Velkommen og dagsorden for møtet v/Helsedirektoratet (SAK 1)
Presentasjonsrunde



3-5 min. innlegg fra de andre medlemmene (kort om hva organisasjonen deres jobber
med på feltet, aktuelle problemstillinger knyttet til persontilpasset medisin og innspill til
mandatet til Fagrådet)
kort for medlemmer som skal holde innlegg nedenfor om oppfølging av strategien

11:00 Status på oppfølging av nasjonal strategi for persontilpasset medisin (SAK 2)
Innspill fra aktørene som har en uttalt rolle i den nasjonale strategien for
persontilpasset medisin (maks 10 min til hver):
a. Helsedirektoratet
b. De regionale helseforetakene

11.30 Lunsj 45 min
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c.
d.
e.
f.

Kreftregisteret
Folkehelseinstituttet
Direktoratet for e-helse
Forskningsrådet

13:00 Temaer til kort diskusjon og plan for videre arbeid
1. Prioriteringsutfordringer ved tilbud om persontilpasset medisin (SAK 3)
(Tilgang til genetisk diagnostikk og til behandling, rollen til kliniske studier og utprøvende
behandling, finansieringsmuligheter)
Oppfølging av dette temaet i Fagrådet (seminar m.m.)

13:30 Kaffepause 10 min
2. Nasjonal løsning for lagring og deling av storskala genetiske data (SAK 4)
(Genetiske data fra helsetjenesten, genetiske data fra helseundersøkelser og biobanker,
etiske utfordringer)
Oppfølging av dette temaet i Fagrådet (arbeidsgrupper m.m.)
3. Informasjon om persontilpasset medisin i befolkningen (SAK 5)
(Genetiske selvtester og informasjon til befolkningen, informasjon til – og opplæring av –
helsepersonell i genetikk og persontilpasset medisin, konsekvenser for
primærhelsetjenesten)
Oppfølging av dette temaet i Fagrådet (arbeidsgrupper m.m.)

14:30 Oppsummering og plan for videre arbeid (SAK 6)




Møteplan og arbeidsform m.m. i Fagrådet
Plan for koordinering av fagpersoner som deltar i internasjonale fora for
persontilpasset medisin
Arbeidsgrupper for seminarer og utredninger inkl. oppfølging av EUdeklarasjonen for 1+ million genomes

Eventuelt
15:00 Møteslutt

Referat fra agendapunktene på møtet:
Velkommen og dagsorden for møtet v/Helen Brandstorp (SAK 1)
Om formålet ved Fagrådet:
 Formålet med Fagråd for persontilpasset medisin skal være:
o å sikre samordnet og koordinert oppfølging og implementering av anbefalingene i
strategien
o å sikre forankring i helsetjenesten og
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å sikre at vi prioriterer de riktige problemstillingene.
Det skal være en arena for diskusjon og for å innhente råd, slik at vi kan ivareta vår
koordinerende rolle.
Fagrådet skal også bidra til at Helsedirektoratet er godt orientert om utviklingen innen
persontilpasset medisin/presisjonsmedisin slik at vi fanger opp nye problemstillinger og utfordringer
så tidlig som mulig. Fagrådet bør kunne kontaktes når vi trenger fagkompetanse inn i arbeidsgrupper
etc. Det kan gjøre slike prosesser raskere og mer effektive.
o
o



Presentasjonsrunde: Alle deltakerne presenterte seg med navn, rolle og hva de jobber med
relatert til persontilpasset medisin.

Status på oppfølging av nasjonal strategi for persontilpasset medisin (SAK 2)
Presentasjonene ligger på fellesområde på Sharepoint:
https://sh.helsedirektoratet.no/Fagradforpersontilpassetmedisin/SitePages/Hjemmeside.aspx


Helsedirektoratet v/Grethe Foss
o Nasjonal strategi for persontilpasset medisin i helsetjenesten 2017–2021 – bakgrunn og
innhold
o Gjennomgang av Helsedirektoratets arbeid med anbefalingene i strategien innen
helseregistre, kompetanse, informasjon, kvalitet og fagutvikling.



De regionale helseforetakene (RHF) v/Hege Russnes
o RHF-enes kompetansenettverk innen persontilpasset medisin – mandat og organisering
o Infrastruktur for presisjonsdiagnostikk
o Standardisering og harmonisering
o Kliniske studier



Kreftregisteret v/Tom Børge Johansen
o Kreftregistrering i Norge
o Dataprosessering i Kreftregisteret
o Kvalitetsregistre
o Genetiske data i Kreftregisteret
o Datautlevering



Folkehelseinstituttet v/Gun Peggy Knudsen:
o FHIs rolle og innspill til strategien
o Smittevernregistre og genomundersøkelser av bakterier
o Kunnskapsoppsummeringer for Nye Metoder og utfordringer ved PM
o Befolkningsundersøkelser og bidrag til utvikling av persontilpasset medisin



Direktoratet for e-helse v/Robert Nystuen
o Infrastruktur, både IKT-infrastruktur og annen infrastruktur
o Helsenorge.no for informasjon til befolkningen
o Samhandling – arkitektur og rammeverk
o Forholde til nasjonale og internasjonale prosesser
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Forskningsrådet v/Guro Eriksen
o Handlingsplan for forskning og innovasjon innen persontilpasset medisin
o Utlysninger innen PM
o Helseanalyseplattformen
o Ansvarlig forskning og innovasjon

Temaer til kort diskusjon og plan for videre arbeid
1. Prioriteringsutfordringer ved tilbud om persontilpasset medisin (SAK 3)
Kort diskusjon om tilgang til genetisk diagnostikk og til behandling, rollen til kliniske studier og
utprøvende behandling, finansieringsmuligheter
o

o
o
o
o

Når er PM en etablert rettighet i helsetjenesten, og når er det forskning?
Det har betydning for kostnader, takster osv. og har også betydning for om det satsning
på infrastruktur, blant annet for diagnostikk
Hvilken betydning får de nye finansieringsordningene som er lagt til RHF-ene for dette
feltet?
Mål om at (aktørene i) Fagrådet kan bidra med innspill til departementets arbeid med
handlingsplan for kliniske studier
Kan også tjene som innspill til RHF-enes arbeid med pasientforløp som integrerer
forskning og klinikk
Konklusjon:
 Forberede eksempler til neste møte som illustrerer og eksemplifiserer
utfordringene og viser i hvilke tilfeller problemstillingene settes på spissen
 Mulighet for å bidra med arbeidsgruppe under Fagrådet for å støtte RHF-ene i
arbeidet deres med integrert forskning & klinikk og også gi innspill til HOD.
Gruppen kan evt. se videre på problemstillinger for finansielle, juridiske,
medisinskfaglige m.m. aspekter, løfte problemstillingene og utfordringsbildet og
beskrive hvor skoen trykker. RHF-ene kan lede arbeidet siden oppdraget ligger
hos dem.

2. Nasjonal løsning for lagring og deling av storskala genetiske data (SAK 4)
Kort diskusjon om genetiske data fra helsetjenesten, genetiske data fra helseundersøkelser og
biobanker, etiske utfordringer.
o

o

o
o

Helsedirektoratet har i oppgave både i strategien og i tildelingsbrev å utrede nasjonal
løsning for lagring og behandling av rådata/helseopplysninger fra kliniske
genomundersøkelser for helsehjelp og forskning. Kari Steig orienterte om de ulike
delene av direktoratets utredninger.
Norge har undertegnet EU-deklarasjon om å arbeide mot tilgang på minst 1 millioner
genomer i EU/EØS innen 2022 for helsehjelp og forskning. Det er behov for bistand i
arbeidsgrupper/referansegruppe. Det ble konkludert med at dette kan forankres i
Fagrådet. Det er behov for mer informasjon om denne EU-deklarasjonen hos aktørene.
Det var spørsmål om nasjonal lagring av genomdata vil henge sammen med
Helseanalyseplattformen. Det ble presisert at dette er parallelle løp.
Det er viktig å skille de ulike formålene med frekvensdatabase (referanse for
normalbefolkning) og database over tolkede og klassifiserte varianter (pasienter)
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o

Det er behov for en bredere diskusjon om hva man tror er nyttig som PM og hvorfor.
Samfunnet må få noe tilbake når enkeltpersoners data brukes.

3. Informasjon om persontilpasset medisin i befolkningen (SAK 5)
Kort diskusjon om genetiske selvtester og informasjon til befolkningen, informasjon til – og opplæring
av – helsepersonell i genetikk og persontilpasset medisin, konsekvenser for primærhelsetjenesten
o
o
o
o
o
o

Hdir er gitt i oppdrag å lage en informasjonspakke om PM og genetiske undersøkelser.
Det er viktig med god informasjon om persontilpasset medisin til befolkningen, for
politiske diskusjoner kan bli polariserte.
Det er ønsker om en mer generell debatt, innledning om hva persontilpasset medisin er,
hvor dette står i dag, hvor dette kommer til å bli viktig og hvordan vi tror dette blir.
Hvordan sees persontilpasset medisin i sammenheng med diskusjonen om
helsekompetanse?
Hvilken rolle får PM for forebygging? Fastlegene bør være oppmerksomme på
problemstillingen med tanke på selvtester, gentester på nett osv.
Ønsker til et senere møte å starte med en god faglig diskusjon – hvor man ser for seg at
primærhelsetjenesten skal være.

Oppsummering og plan for videre arbeid (SAK 5)




o

o
o
o

o
o
o

Møteplan og arbeidsform m.m. i Fagrådet
Plan for koordinering av fagpersoner som deltar i internasjonale fora for persontilpasset
medisin
Arbeidsgrupper for seminarer og utredninger inkl. oppfølging av EU-deklarasjonen for 1+
million genomes
Det var diskusjon rundt hva fagrådet skal være og forventninger til dette. Spørsmål om
det bare er fagråd for strategien, eller noe mer. Hdir presiserer at man først og fremst
skal følge opp strategien, men inkludere oppdrag som har kommet i ettertid.
Møteplan: 3-4 møter i året. Nytt møte i mars. Forslag til datoer blir sendt ut.
Vara: Det er åpent for å ha vara
Felles problemstillinger, og arbeidsgrupper for å arbeide med disse, kan forankres i
fagrådet. Eksempler er fagpersoner som deltar i internasjonale fora for persontilpasset
medisin (her inviterer HOD først til møte), og arbeidsgrupper under EU-deklarasjonen om
1+ million genomer.
Fagrådet bør ha mer info på nett og gi medlemmene tilgang til en Sharepoint-side så alt
kan ligge der. Presentasjoner fra møtet kan også legges ut på Sharepoint-side.
Hdir sender ut utkast til referat for godkjenning. Når dette er godkjent, legges det ut på
nett.
HOD ønsker oppdatert statusrapport, hvor er det fremdrift og hvor er det ikke fremdrift.
Hva er status for strategien? Nå er man halvveis. Dette arbeidet vil legge grunnlaget for
en oppdatering av strategien.
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