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Anbefalinger

• Brugen af Folketingets og Medicinrådets 
prioriteringsprincipper bør styrkes, 
videreudvikles og udbredes

• Vidensgrundlaget bør styrkes

• Der bør rettes op på uretfærdig prioritering

• Den demokratiske legitimitet af 
prioriteringsbeslutninger bør styrkes
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Fordeling af ressourcer

• På den ene side så udbyttet af indsatsen er så 
stor som muligt inden for et givet budget

• På den anden side på en måde, der tager hensyn 
til patienterne situation fx hvor syge de er

• Lige behandling ved lige behov kan give forskel 
ml meget syge og knapt så syge patienter 
uanset at det samlede udbytte bliver lavere
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4 cases

• Skizofreni

• KOL

• Lungekræft

• Spinal muskelatrofi
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Etiske fokuspunkter

• Indkøb af ny medicin er højere prioriteret end 
end pleje 

• Er der forskel ml sygdomme

– Ældre patienter

– Kan man selv være skyld i sygdom

• Forebyggelse eller behandling

11



Etiske fokuspunkter

• Det handler ikke om at nedprioritere fx 
kræftpakker og hjertepakker

• Der er bevilget flere ressourcer gennem årene

• Effektiviteten i sundhedsvæsenet er steget 
meget mere end de tilførte ressourcer

• Politisk bestemte krav fex udredningsgaranti og 
baseret på enkeltcases

• Ingen politisk vilje til prioriteringer
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Etisk Råd andre projekter

• GMO og etik i en ny tid

• Tidlig opsporing

• Det gennemsigtige menneske

• En værdig afslutning på livet

• Wearables og Kunstig Intelligens

• Omsorg i sundhedsvæsenet

• Retspsykiatri

• Klassiske temaer: aktiv dødshjælp, reproduktion
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Personlig Medicin

• 2012 Genomundersøgelser

• Følgegruppe Personlig Medicin

• Etisk udvalg Nationalt Genom Center

• Etisk Forum for Unge

• Med mere
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Hvad er Personlig Medicin

Danske Regions Handlingsplan:
Brug af genetisk information til at personalisere 
behandling. 
Personlig Medicin er således behandling, der 
tilpasses den enkelte patients biologiske 
karakteristika og sygdomssituation.

Præcisionsmedicin
Skræddersyet behandling  
Mere effektiv behandling og med færre bivirkninger
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Personlig Medicin

Hvad er nyt?

• Omfattende, systematisk indsamling og deling af 

sundheds-/genetiske data

• Intensiveret anvendelse til kliniske, forskningsmæssige, 

administrative formål

• Tættere samspil mellem forskning og behandling

• Intensiverede dilemmaer: Privathed, selvbestemmelse, 

tillid, nytte, solidaritet
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Humane genom: DNA
> 3.000.000.000 basepar
(A,C,G,T)

Gener (1-2%):
~ 22.000 gener
~ 5.000 gener rel. sygdom

Bioinformatik: 
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Eric J. Topol. Cell 2014
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Personlig Medicin anvendelse eks.

Kræftsygdomme:

• Kræftceller analyseres

• Målrettet behandling og færre bivirkninger

Arvelige sygdomme:

• Medfødt genprofil 

• Nye behandlingsmuligheder

Genetisk disposition hos raske:
• Forebyggelse
• Fosterundersøgelser

Æggestokkræft

BRCA-gener

Cystisk fibrose
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• Sygdomsdisponerende genvariant

• Normalt resultat

• Genvariant med ukendt effekt (VUS) 

• Sekundære fund:

•Sygdomsgener ikke relateret til patientens symptomer

•Gener som ikke er kendt sygdomsrelateret

Mulige udfald af genomisk analyse
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Er uventede fund godt eller skidt?

• Høj eller lav risiko for sygdom
• Usikkerhed på risikostørrelsen

• Kan sygdommen forebygges/behandles?
• Bedres overlevelsen ved tidlig diagnostik?
• Hvornår udvikles sygdommen?
• Kan man selv aktivt gøre noget for at mindske 

risiko for sygdommen?

• Hvad med familiemedlemmer?

• Bliver man dårligere stillet, hvis man ved, at 
man har øget risiko for sygdom?



Hvorfor er der tale om et væsentlig emne

• Sammenkøring af våde (biologiske data, genom) og tørre data 
(indlæggelser, medicinforbrug, livsstil)

• Sammenkøring af enorme datamængder

• Er genomdata våde eller tørre

• Kan anonymitet opretholdes

• Uopfordret kontakt til borgere/patienter/familiemedlemmer

• Evidens

• Robotter diagnosticerer

• Kan man vælge fra
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Genomdata er tørre data men 
videnskabelige projekter skal 
godkendes af VEK

Man kan vælge fra vedr. 
forskningsprojekter via 
Vævsanvendelsesregistret
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‘Fuld’ tilbagemelding

Delvis tilbagemelding

‘Ingen’ tilbagemelding

Er vi forpligtet til det?

Gælder det alle former for 
genetiske analyser?
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Ikke muligt at give samtykke 
til forskning indenfor 
specifikke områder



Etiske dilemmaer omkring WGS datadeling

• Nationalt Genom Center

– Central datalagring, datasikkerhed

– Del af epj, journalføringspligt

• Hensyn til samfund – hensyn til individet

– Solidaritet og tillid

– Borgeres rettigheder og databehandleres ansvar

– Borgeres ansvar for fællesskabet

• Datalagring, diagnostik vs forskning

• Fra våde til tørre data

– Skal forskningsprojekter med tørre data fremover vurderes af 
NVK/VEK?

• Informeret samtykke/formodet samtykke/metasamtykke

• Transparens i anvendelse af sundhedsdata
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Patient perspektiv

• Er det muligt at sige nej til WGS (opt out)
• Hvis ja:

– Bliver behandlingen mindre effektiv
– Genetiske analyser er del af diagnostikken (fx patologi)
– Kan patienten ændre mening

• Hvis nej:
– Kan patienten ændre mening
– Kan patienten sige nej til central datalagring af WGS data
– Kan patienten senere vælge, at WGS data slettes
– Kan patienten fravælge forskningsprojekter
– Hvad med slægtninge
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Familie perspektiv

• Slægtninge er ikke lægens patienter

• MEN

• Forpligtelse til at informere om sygdomsrisiko

• Autonomi og retten til ikke at vide

• Hvornår er det det rette tidspunkt

• Hvordan skal slægtninge informeres og hvem har ansvaret

• Hvor langt ud i stamtræet bør man gå
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