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– er vi klare?
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Er vi klare?
Den medisinske historien er 
fascinerende. Det er en reise fra overtro 
til vitenskap. Alle små skritt har i seg 
selv vært viktige. Noen har representert 
veiskiller. Enkelte kan vi sågar kalle en 
revolusjon. Persontilpasset medisin vil 
revolusjonere helsetjenesten vår.

I 2019 ga vi ut vår første rapport om persontilpasset 
medisin. Vårt mål med rapporten var å gjøre feltet 
tilgjengelig for flere. Samtidig var vi utålmodige. 
Fjorårets rapport hadde undertittelen «men når 
kommer fremtiden?». Vi og mange med oss, opplev-
de at Norge var i ferd med å havne bakpå sammen-
lignet med andre land i Europa. 

Det siste året har det skjedd mye på feltet person-
tilpasset medisin i Norge. I årets rapport gir vi en 
oppdatering på hva som har skjedd. Mye av det lo-
ver bra. Årets rapport har derfor den mer spørrende 
undertittelen «Er vi klare?».

Persontilpasning har alltid vært et ideal i 
medisinsk praksis. Allikevel mener vi, og mange 
med oss, at vi akkurat nå står midt i en revolusjon 
for persontilpasset medisin. Det er en omstilling 
muliggjort av to sterke drivere som nå smelter 
sammen: utviklingen innen medisinsk vitenskap 
og teknologi. 

Koblingen mellom kunnskap om genene våre 
og digitaliseringen baner vei for et paradigme-
skifte der helsetjenesten forenklet sagt går fra en 
«one size fits all» til skreddersøm.

Persontilpasset medisin betyr at vi både i diagnos-
tisering, behandling og oppfølging tar hensyn til 
biologiske forhold og annen relevant informasjon 
angående hver enkelt pasient. Det betyr at vi kan gi 

rett behandling med en gang. Vi kan unngå be-
handling som ikke virker. Og vi kan unngå unød-
vendige bivirkninger. 

Det er på kreftområdet vil har kommet lengst 
med persontilpasset medisin. Hvert år opplever om 
lag 35 000 av innbyggerne i Norge å få en kreftdiag-
nose. I denne første fasen av den persontilpassede 
revolusjonen, har de fleste av oss først og fremst 
vært opptatt av mulighetene for presis diagnos-
tisering og skreddersydd behandling for kreftpa-
sientene. I fagmiljøene omtales dette gjerne som 
presisjonsonkologi. I årets rapport ser vi på hva 
som har skjedd det siste året i implementeringen av 
presisjonsonkologi i Norge. 

Men persontilpasset medisin er så mye 
mer. Persontilpasning kan bli et verktøy for å 
forebygge sykdom hos hver enkelt av oss, og for 
diagnostisering, behandling og oppfølging av 
sykdom. Beslutninger blir kunnskapsbaserte, og 
det legges til rette for nye innovasjoner. Det gir 
oss også en helt ny og unik mulighet til å forutse 
sykdomsbelastning og planlegge hvordan ressurser 
i helsetjenesten skal allokeres. Vi ønsker i år å løfte 
tematikken et hakk og se på steget fra presisjons-
onkologi til en persontilpasset helsetjeneste som 
bruker helsedata, teknologiske løsninger og avan-
serte analyseverktøy til både å forbedre behandlin-
gen av hver enkelt pasient og å drive forskningen 
fremover. 
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Det er dit vi skal. Til en persontilpasset helsetje-
neste. Og for å komme dit er det flere byggesteiner 
som må legges riktig nå. Dette omtaler vi avslut-
ningsvis i rapporten. Vi gir også en pekepinn på 
hvor langt de ulike landene i Europa har kommet og 
hvor Norge står. 

Persontilpasset medisin har potensiale til å endre 
helsetjenesten vår helt grunnleggende. Over hele 
verden forbereder helsetjenesten seg på denne 
omstillingen.

Status quo utfordres. Persontilpasset medisin 
bryter til dels med etablerte strukturer i helsetje-
nesten, for eksempel når det gjelder prioritering, 
finansiering, skillet mellom klinikk og forskning 
og arbeidsfordeling mellom fagmiljøer. Status quo 
utfordres. 

Det finnes mye kunnskap og innovasjonsvilje i 
Norge som gir gode forutsetninger for å ta de nød-
vendige stegene. Skal vi for alvor ta ut potensialet, 
trengs nytenkning, fleksibilitet og å åpne opp for et 
sterkere offentlig-privat samarbeid. 

Mulighetene skaper store forventninger. Per-
sontilpasset medisin er her og nå. Til tross for bred 
enighet og ønske om at Norge skal ta en ledende 
rolle, har ikke utviklingen gått så raskt som mange 
hadde håpet. Helsepersonell, myndigheter, politike-

re, næringsliv, pasienter og pårørende er utålmodi-
ge. Men mange gode nasjonale initiativer er i gang.  

I arbeidet med denne rapporten har vi innhentet 
uttalelser fra sentrale personer på feltet. De har bi-
dratt med sine vurderinger om hva som skal til for 
å løfte Norge videre. Øvrige vurderinger og tolknin-
ger i teksten, står vi for. 

Hvor står vi nå, og hva må vi gjøre for å komme vi-
dere? Vi håper rapporten vil engasjere og motivere 
aktørene til å akselerere dugnaden med å drive den 
persontilpassede revolusjonen gjennom i Norge.  
   

Ingvild Hagen
Områdeansvarlig for persontilpasset medisin,  
Roche Norge AS 

Daniel Malarek
Administrerende direktør, 
Roche Diagnostics Norge AS. 

 

Doing now what patients need next
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Persontilpasset 
medisin på 1-2-3
Persontilpasning har alltid vært et ideal i 
medisinsk behandling. Der diagnostikk og 
behandling har vært tilpasset alder, kjønn, 
kroppsvekt, andre sykdommer og pasientens 
egne preferanser. Ny kunnskap og nye verktøy 
gjør at denne tilpasningen blir stadig mer presis. 
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Det nye er at økt kunnskap om genene våre og ny 
teknologi gjør at vi kan gi presis diagnostikk og 
skreddersy behandlingen for den enkelte. Genene 
er små informasjonspakker som styrer våre biolo-
giske særtrekk. Data om genene, koblet med andre 
relevante helsedata, gir så store datamengder at det 
ikke er mulig for mennesker å finne mønstre og 
tolke funnene uten hjelp av teknologien. Muliggjø-
rende teknologier som stordataanalyser, kunstig 
intelligens og maskinlæring kan hjelpe oss med å 
finne mønstre og tolke funnene. Nye teknologiske 
løsninger gir også muligheter for kontinuerlig 
oppfølging av pasientene også mellom besøk på 
legekontor eller på sykehus. 

I Norge er vi fremdeles i en tidlig fase når det gjel-
der persontilpasset medisin.  Av den grunn vil vi 
i denne rapporten fremdeles rette mest oppmerk-
somhet mot persontilpasset medisin i kreftbehand-
lingen, eller presisjonsonkologi. 

«Presisjonsmedisins vil ha betydning for mange syk-
domsgrupper, men vi bør utnytte de mulighetene som 
ligger i at kreftområdet allerede ligger langt fremme 
på dette området. Innføring av presisjonsmedisin på 
kreftområdet vil kunne fungere som et «lokomotiv» 
også for andre sykdomsområder», Ingrid Stenstadvold 
Ross, generalsekretær, Kreftforeningen.

I kreftbehandlingen kommer det stadig flere nye 
behandlingsmetoder rettet inn mot konsekven-
sen av bestemte genetiske endringer i kreft-
svulsten (skader i arvestoffet). Det kan gi nye 
muligheter for pasientene. Det gjør at stadig flere 
lever lenger, at stadig flere overlever, og at færre 
får unødvendige bivirkninger og seneffekter. 
Dette vil ha uvurderlig betydning for de av oss 
som blir syke. Den dagen vi blir en pasient. Det 
gir muligheter. Det gir håp. Også for helseperso-
nellet og helsetjenesten som får nye verktøy i sin 
verktøykasse. 
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Vårt arvemateriale  
– menneskenes genom
I begynnelsen av det 2000 tallet lyktes vi med å 
kartlegge vårt arvemateriale – menneskenes genom 

– som inneholder om lag 30 000 gener. Dette førte til 
et kunnskapssprang av dimensjoner.

Det ambisiøse forskningsprosjektet ble startet opp i 
1990 og hadde over 1000 deltakere fra mer enn 50 
land, inkludert Norge. Prosjektet lyktes med å 
kartlegge menneskenes genom og ble avsluttet i 
2003.  

Vår genetiske sammensetning bestemmer alle  
våre biologiske egenskaper. Kombinasjonen av 
genetiske, biologiske, psykiske og fysiske faktorer 
avgjør om sykdom oppstår og hvordan den utvikler 
seg. I noen tilfeller kan genetiske endringer føre til 
at en celle vokser ukontrollert.  Det er dette som 
kjennetegner kreft. 

Røngten

Måling av fysisk aktivitet

Blodprøve

Genetiske tester

Digitale verktøy

Omics*

Kliniske data

• Billed-
diagnostiske

data

Genererte data

Nye behandlingsmuligheter

Komparative studier

Empiriske konklusjoner

* Genomikk, proteomikk, metabolikk.

2. Avansert analyse

1. Innsamling av pasientdata 3. Ny innsikt om pasienten og sykdommen

Stordata
analyser

Kunstig
intelligens

Verktøy for
beslutningsstøtte
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Steget fra presisjonsonkologi til en persontilpasset 
helsetjeneste fordrer at vi bruker helsedata, tekno-
logiske løsninger og avanserte analyseverktøy. Nye 
teknologier gir oss verktøyene som skal til for å 
transformere helsetjenesten ved å tilby nye måter 
å høste data:

 ● Storskala «omics» analyser, som f.eks genomikk, 
gjør det mulig å undersøke sykdom på et helt 
nytt detaljnivå. «Omics» transformerer måten 
vi diagnostiserer og behandler sykdommer på 
og gjør persontilpasset behandling mulig

 ● Klinisk beslutningsstøtte verktøy integrerer de 
siste funn fra forskning inn i pasientbehand-
lingen og støtter mer effektive og datadrevne, 
evidensbaserte kliniske beslutninger.

 ● Elektroniske pasientjournaler med strukturert 
og kvalitetssikret innhold kan øke nytten av 
innsamlede helsedata i arbeidet med å generere 
innsikt som gir grunnlag for videre forskning 
og utvikling.

 ● Digitale verktøy benyttes i økende grad for 
hjemme monitorering av pasienter, og dette 
gjør helsepersonell i stand til å mer effektivt 
benytte sanntidsinformasjon om pasientene. 
Fjernmonitorering hjelper helsepersonell med 
å oppdage endringer i sykdomsutviklingen, 
eller bivirkninger, slik at de kan ta raskere grep 
enn tidligere for å sikre at pasienten får optimal 
behandling. Digitale verktøy generer også nye 
kilder for «real-world data» som kan inngå i 
klinisk forskning

Innsikt fra nye datakilder kan gi en dypere 
forståelse av en sykdom. Men innsikt hentet ut 
fra sammenkoplete datakilder kan også gjøre det 
mulig for myndighetene å gjøre raskere og mer 
pålitelige vurderinger av sikkerheten, effekten 
og verdien av nye behandlinger; og dermed sikre 
pasienter tilgang til persontilpassede medisiner og 
helsetjenester. 

I Norge har vi en nasjonal strategi for person-
tilpasset medisin i helsetjenesten (2017-2021). 
Denne er utarbeidet av Helsedirektoratet på 
oppdrag fra Helse- og omsorgsdepartemen-
tet. Der defineres persontilpasset medisin som 
følger: 1

 «Med persontilpasset medisin menes forebygging, 
diagnostikk, behandling og oppfølging tilpasset 
biologiske forhold hos den enkelte. Dette er et viktig 
og spennende felt, som vil endre helsetjenesten. Hen-
sikten er å tilby pasientene mer presis og målrettet 
diagnostikk og behandling, og samtidig unngå 
behandling som ikke har effekt»

Å gi hver enkelt pasient målrettet diagnostikk og 
behandling krever at all relevant informasjon om 
pasienten tas i bruk. Ved bruk av muliggjørende 
teknologier som stordataanalyser, kunstig intelli-
gens og maskinlæring blir det mulig å bearbeide 
og analysere dataene. På den måten kan vi finne 
mønstre og sammenhenger i informasjonen, eller 
dataene om pasienten, som ikke er synlige for oss 
mennesker. Teknologien lager hypoteser, trekker 
konklusjoner, og kan komme med forslag til diag-
noser og behandlinger. 

«For å avlaste klinikere i en travel hverdag og sikre 
at dataene som genereres tolkes korrekt, må vi også 
ha tilgang til bedre analyseverktøy. Verktøyene bør 
ta i bruk kunstig intelligens og maskinlæring for å 
analysere de store datamengdene, og må sikre at alle 
relevante kliniske data for pasienten og ikke bare re-
sultatene fra genpanel testene inngår», Daniel Hein-
rich, overlege Akershus Universitetssykehus, Leder av 
Norsk Onkologisk Forening. 

Mulighetene innen persontilpasset medisin skaper 
store forventninger både hos pasienter, pårørende, 
fagmiljøer, helsemyndigheter og politikere. Det gir 
også noen utfordringer – og dessverre er det flere 
hinder på veien mot en persontilpasset helsetje-
neste.

«Teknologien lager hypoteser, trekker 
konklusjoner, og kan komme med forslag 

til diagnoser og behandlinger. »
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Tradisjonell kreftbehandling tar ofte utgangspunkt 
i hvor i kroppen en svulst oppstår – for eksempel i 
lungen eller brystet – og hvor langt den har utviklet 
seg. Lungekreftpasienter blir behandlet som 
lungekreftpasienter og brystkreftpasienter som 
brystkreftpasienter. 

For mange av pasientene er gode behandlingsme-
toder tilgjengelig. Men hver dag får kreftpasienter 
behandling som ikke har effekt for dem, eller som 
gir dem alvorlige bivirkninger eller senskader. 

 I noen tilfeller kan genetiske endringer føre til at en 
celle vokser ukontrollert.  Det er dette som kjen-
netegner kreft. Forskning har vist at pasienter som 
har samme type kreft, f.eks. brystkreft, kan ha ulike 
genetiske endringer i kreftcellene. Slike forskjeller 
er med på å forklare hvorfor noen pasienter med 
for eksempel brystkreft har god effekt av en type be-
handling, mens samme type behandling ikke har den 
ønskede effekten hos andre pasienter med brystkreft. 

Ved persontilpasset behandling, vil man i tillegg 
til eksisterende analyser av kreftcellenes proteinut-
trykk og biomarkører, behandle pasientene med 
utgangspunkt i genetisk undersøkelse av kreftsvul-
sten, og ikke kun ta utgangspunkt i hvor i kroppen 
svulsten sitter. 

Det øker sannsynligheten for mer målrettet 
diagnostisering og behandling og oppfølging av 
pasientene, slik at vi kan velge en behandlingsme-
tode som gir effekt for pasienten, færrest mulig 
bivirkninger og senskader. Det kan bety at pasien-
tene lever lenger, blir helt frisk, eller lever bedre liv 
under og etter behandling.

Det betyr at behandlingen går fra «one size fits all» 
til mer skreddersøm, basert på den enkeltes biologi. 

«Persontilpasset medisin er særlig viktig på kreftom-
rådet. Det er en enorm kunnskapsproduksjon på feltet 
og utviklingen går fort. Vi ser at kunnskap om den 
genetiske bakgrunnen for kreftsykdom er i ferd med 
å bryte ned store pasientgrupper i mindre og mindre 
grupper. Dette utfordrer allerede hvordan kreftpasi-
enter blir møtt i helsetjeneste.» Ingrid Stenstadvold 
Ross, generalsekretær, Kreft foreningen.

Fra tradisjonell til  
persontilpasset behandling
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Negativ effekt

Ingen effekt

Positiv effekt

Behandling A

Behandling B

Behandling C

Behandling

Positiv effekt

Positiv effekt

Positiv effekt

Tradisjonell behandling
Pasientene får behandling avhengig av hvor i kroppen 
svulsten begynte å vokse

Persontilpasset behandling
Pasientene får behandling tilpasset individuelle biologiske forhold

Negativ effekt

Ingen effekt

Positiv effekt

Behandling A

Behandling B

Behandling C

Behandling

Positiv effekt

Positiv effekt

Positiv effekt

Tradisjonell behandling
Pasientene får behandling avhengig av hvor i kroppen 
svulsten begynte å vokse

Persontilpasset behandling
Pasientene får behandling tilpasset individuelle biologiske forhold

Kartlegging 
av gener i en 
kreftsvulst  
Forskere i hele verden kartlegger 
gener fra kreftprøver. Slik finner de 
sammenhenger mellom våre gener 
og hvilke kreftformer som utvikles, 
og hvordan vi responderer på ulike 
typer behandling. På den måten 
kan kartlegging av genene fra 
kreftprøvene bidra til presis 
diagnostisering og til å skreddersy 
behandlingen for den enkelte 
kreftpasient.

Kartlegging av genene, eller 
gensekvensering, har de siste 
årene blir mer og mer tilgjengelig 
og kostnadene lavere. 

Med ny sekvenseringsteknologi 
(NGS – Neste Generasjons 
Sekvensering) har man gått fra å 
undersøke ett eller noen få gener 
om gangen til å sekvensere grupper 
av gener (genpanel) eller hele 
genomet i en analyse. 

Tumoragnostisk  
behandling  
Tumoragnostiske behandling er en viktig underkategori av 
persontilpasset behandling. Tumoragnostisk er 
sammensatt av latinsk og gresk og kan oversettes som 
«uten kunnskap om svulsten». Dette betyr at kunnskap om 
svulstens histologiske klassifikasjon, det vil si hvilket 
organ eller vev den utvikler seg fra, ikke har betydning for 
valg av behandling. 

Behandlingen retter seg derimot mot spesifikke genetiske 
mutasjoner som er felles for utvikling av flere typer 
svulster. Dette betyr behandlingen kan brukes ved flere 
kreftsykdommer. 

Tumoragnostisk behandling representerer en ny 
behandlingsvei for kreftsykdommer. Pasienter 
diagnostiseres og behandles på bakgrunn av meget sjeldne 
mutasjoner, som kan være tilstede hos mindre enn én 
prosent av pasientene, heller enn på bakgrunn av hvilket 
organ kreften startet i. 

Godkjenning og helseøkonomisk vurdering av 
tumoragnostiske legemidler krever at vi tenker nytt siden 
de ofte har mindre kliniske data enn det som vanligvis 
forventes for godkjenning av tradisjonelle legemidler.

De første tumoragnostiske behandlingene er allerede 
godkjent i USA og Europa og flere er under utvikling. 
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Utviklingen vi ser innenfor brystkreft illustrerer hvordan 
persontilpasset medisin kan endre behandlingstilbudet 
til pasientene. Brystkreft er den vanligste kreftformen 
hos kvinner. I 2020 vil om lag 3 600 norske kvinner få 
diagnosen. Det er omtrent 10 kvinner hver dag.

Vi oppdager de fleste tilfellene på et tidligere tids-
punkt enn før, og at vi kan tilby behandling som er 
langt mer effektiv og skånsom enn tidligere. 

Det er ulike måter å behandle brystkreft på. De van-
ligste behandlingsformene er kirurgi, strålebehand-
ling, cellegift, hormonbehandling eller målrettede 
legemidler. Alle behandlingsformer og kombinasjo-
ner av disse vurderes i hvert enkelt tilfelle. 

Det var lenge slik at brystkreftpasienter fikk 
samme behandling, uten at man visste sikkert om 
behandlingen ville ha effekt. Men brystkreft er 
ikke bare én sykdom. Brystkreftsvulster har ulike 
egenskaper. 

Derfor virker behandlingen forskjellig fra bryst-
kreftpasient til brystkreftpasient. Derfor er det 

viktig at vi vet mest mulig om brystkreftsvulsten, 
slik at vi kan treffe riktig med behandlingen. 

Norge var tidlig ute med persontilpasset behand-
ling av brystkreft, som for eksempel hormonblok-
kering på de brystkreftsvulstene som responderer 
på denne behandlingen, basert på molekylære 
undersøkelser. På den måten kunne disse kvinnene 
slippe cellegift etter kirurgi. Mindre bruk av celle-
gift reduserer risikoen for senskader. Dette var en 
av de første målrettede kreftbehandlingsmetodene 
man tok i bruk.  

«1 av 3 brystkreftpasienter får smertefulle senskader 
etter kreftbehandling, og mye av dette kunne vært 
unngått dersom behandlingen var mer tilpasset den 
enkelte», Ingrid Stenstadvold Ross, generalsekretær, 
Kreftforeningen.

Persontilpasset 
brystkreftbehandling
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I dag er kreftforløpet for brystkreftpasienter blitt 
persontilpasset i mye større grad enn tidligere.   
Ifølge fagmiljøene på feltet legger man i dag til 
grunn at hver kreftsvulst og hver brystkreftpasient 
må behandles forskjellig; biologiske forskjeller 
mellom pasientene og biologiske variasjoner i 
kreftsvulsten er avgjørende for om behandlingen 
vil ha effekt. Tidligere var slike biologiske for-
skjeller vanskelige å avdekke. Vi har med andre 
ord kommet et stykke innen brystkreft, men med 
økende innsikt i genenes betydning og med ny 
teknologi og stadig nye behandlingsalternativer er 
det mulig å persontilpasse brystkreftbehandlingen 
i enda større grad. 

I praksis betyr persontilpasset medisin at vi bru-
ker kunnskap om den enkeltes biologi til å dele 
pasientene inn i mindre undergrupper som kan 
ha nytte av ulike behandlinger.  

Beslutninger om å ta i bruk nye behandlingsmeto-
der i de offentlige sykehusene tar ofte tar lang tid, 
og det legges stor vekt på kostnadene for syke-
husene. Dersom ser større på det, kan det imidler-
tid være lønnsomt i et samfunnsperspektiv å ta i 
bruk nye behandlingsmetoder hos de pasientene 
som vil ha effekt av dem.  

En genetisk undersøkelse av kreftsvulsten hos 
den enkelte pasient, gir verdifull informasjon om 
hvorvidt kreftsvulsten vil respondere på de nye 
behandlingsmetodene. 

Det betyr at vi kan spare tid og penger ved å ta 
behandlingsmetoden i bruk på de pasientene vi vet 
vil få effekt av den. Da unngår vi å bruke unødven-
dige kostnader hos de pasientene som ikke vil få 
effekt av behandlingsmetoden, og ikke minst spare 
pasientene for unødvendig bivirkninger, senskader 
og andre belastninger. 

Med andre ord, kostnader som vi i dag bruker på 
behandlinger som har liten eller ingen effekt hos 
pasientene, bør heller brukes på behandlinger som 
vi vet har effekt. 

For brystkreftpasientene, har persontilpasset bryst-
kreftbehandling ført til høyere overlevelse. I dag 
er overlevelsesraten 5 år etter diagnose på over 90 
prosent ifølge statistikk fra Kreftregisteret. 
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Infrastruktur for genetiske undersøkelser 
er i ferd med å komme på plass
Sommeren 2019 ble verdens største konferanse for 
kreftforskning, ASCO arrangert i Chicago. Konfe-
ransen hadde et særskilt fokus på persontilpasset 
medisin, og løftet frem slagordet: «Caring for 
Every Patient, Learning From Every Patient». Dette 
er persontilpasset medisin i et nøtteskall.

I etterkant av konferansen gikk flere ledende nor-
ske onkologer fra flere store norske sykehus ut og 
advarte om at fraværet av genetiske undersøkelser 
er et massivt hinder for persontilpasset medisin i 
Norge (DM juni 2019). 

Onkologene argumenterte for at vi må gjøre gene-
tiske undersøkelser av kreftsvulstene og at vi må 
få på plass en infrastruktur for tolkning av resul-
tatene. Dette fordi vi først da på en effektiv måte 
kan nyttiggjøre oss de nye behandlingsmetodene 
på kreftområdet. Enten det er behandlinger som 
virker på genfeil i bestemte tumortyper eller det er 
behandlinger som virker tumoragnostisk. 

Genetiske undersøkelser av kreftpasienter ble gjort 
rutinemessig både i Sverige og Danmark, men i 
Norge var vi på etterskudd.  

I 2020 er imidlertid dette i ferd med å komme på 
plass også i Norge. I økende grad er maskiner og 
utstyr for genetiske undersøkelser og for tolking 
av resultatene, på plass både til bruk i forskning og 
klinisk praksis.

 I 2018 stilte Helse- og omsorgsdepartementet krav 
til de regionale helseforetakene om at de måtte 
sikre etablering og drift av infrastruktur som kan 
legge til rette for utvikling og bruk av molekylære 
tester, genpaneler og biomarkører i persontilpasset 
behandling.2

 ● Molekylære tester: Tester som retter seg 
spesifikt mot molekyler som er kartlagt å ha 
en rolle i kreftutviklingen, eller kjennetegner 
kreften.

 ● Genpaneler: Et genpanel er et forhåndsdefi-
nert utvalg av gener som kan analyseres i en 
og samme undersøkelse.

 ● Biomarkører: Biomarkører er stoffer eller 
molekyler som kan måles eller påvises i en 
kropp eller celle, og som sier noe om en un-
derliggende tilstand.

Vi er i gang  
– men det er et stykke igjen
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Molekylære tester kan være forholdsvis enkle tester 
av enkeltgener i en kreftsvulst, men også testing av 
genpaneler av flere titalls eller flere hundre gener. I 
en del tilfeller er testing av hele genomet (helgen-
omsekvensering) det mest hensiktsmessige. 

Foreløpig tilbys de mest avanserte formene for mo-
lekylære tester, som for eksempel testing av større 
genpaneler, først og fremst gjennom forskningsstu-
dier, men enklere molekylære tester er på rask vei 
inn i rutinediagnostikk. Dette betyr at molekylære 
tester etter hvert integreres i patologiavdelingenes 
diagnostikk. Patologene setter da diagnose basert 
både på det de ser i mikroskopet og svarene på 
genetiske undersøkelsen. 

«Persontilpasset medisin handler kort sagt om å indi-
vidualisere behandlingen ut fra det man kan finne ut 
om pasienten. Det finnes mange termer nasjonalt og 
internasjonalt, men oppsummert betyr disse at man 
ser på hver pasient individuelt og skreddersyr be-
handlingen. Det innebærer at vi bruker alle tilgjenge-
lige metoder for avansert molekylær kreftdiagnostikk 
for at vi skal kunne gi deg den behandlingen som er 
best for akkurat deg.», Kjetil Taskén – Instituttleder, 
Prof. dr.med., Institutt for kreftforskning, Oslo Uni-
versitetssykehus – Radiumhospitalet.

Enkeltgener eller genpaneler
Når man tester enkeltgener gjør man en «én og 
én»-analyse, der man undersøker genmateriale fra 
en bit av kreftsvulsten og får svar på om det er feil 
i ett bestemt gen. Hvis det ikke er det, tar man en 
ny test for å få svar på om det er feil i et annet gen. 
Med moderne sekvenseringsteknologi, kan man 
imidlertid få testet hele genpaneler eller genomer 
samtidig. Dette er også mer kostnadseffektivt. 
Teknologien gjør det også mulig etter hvert å gjøre 
samme type test ut fra blodprøver i stedet for å 
undersøke materiale fra en vevsbit.

Det har likevel vært diskusjoner om det er tilstrek-
kelig med testing av enkeltgener, eller om det er en 
fordel med genpaneler eller hele genomet. Dette 
har blitt sett i sammenheng med den medisinske 
utviklingen, og utviklingen av nye behandlingsme-
toder på kreftområdet. Enkelte har ment at det 
ikke er hensiktsmessig å teste store genpaneler, der-
som man finner genetiske endringer som det ikke 
finnes tilgjengelige behandlingsmetoder for. 

Samtidig er ofte både fagmiljøer og pasienter 
opptatt av å prøve ut det som er tilgjengelig av 
både etablerte, nye og utprøvende behandlingsme-

toder, samt av å bidra til utvikling av ny kunnskap. 
Kliniske studier, eller utprøvende behandling, er 
forskning på effekt og sikkerhet av nye behand-
lingsmetoder eller legemidler. Slike studier er også 
sentrale for vurdering av nytteverdi ved endrede 
diagnostikk- og behandlingsrutiner og har stor 
samfunnsmessig betydning.  

De fleste kliniske studier innen onkologi, krever nå 
at utstyr og kunnskap om genetiske undersøkelser 
er på plass. Tilgang til genetiske analyser åpner 
også for at norske pasienter kan inkluderes i kli-
niske studier i utlandet. I tillegg gjør det at det blir 
mer aktuelt for legemiddelbransjen å legge kliniske 
studier til Norge. 

Flere kliniske studier er et klart mål for regjeringen. 
I løpet av 2020 skal det legges frem en handlings-
plan for kliniske studier, der behovet for ytterli-
gere tiltak skal vurderes. I statsbudsjettet for 2021 
har regjeringen foreslått å øke bevilgningene til 
kliniske forskning med 30 millioner kroner som 
skal gå til etablering av NorTrials, et partnerskap 
mellom næringslivet og sykehusene om kliniske 
studier. Målet for NorTrials er å fungere som «én 
vei inn» til kliniske studier for både helsenæring og 
spesialisthelsetjenesten. 

Analyser av genpaneler, som gir mer komplette da-
tasett enn analyser av enkeltgener, utføres i nesten 
samtlige kliniske studier innen kreftforskning i dag. 
Utviklingen av ny sekvenseringsteknologi, og de 
mange fordelene ved undersøkelse av genpaneler 
har ført til at dette er å foretrekke fremfor under-
søkelser av enkeltgener. 

Økende integrasjon mellom  
forskning og klinikk
Persontilpasset medisin tvinger frem en integrasjon 
mellom forskning og klinikk. I dag legger verken 
juss, finansieringsmodeller, infrastruktur eller orga-
nisering tilstrekkelig til rette for en god integrering 
av forskning og klinisk pasientbehandling. 

«Jeg tror det er en fordel om vi kan få den kliniske lov-
givningen og den forskningsmessige lovgivningen til å 
henge bedre sammen», Bjørn Guldvog, helsedirektør, 
Helsedirektoratet. 

Persontilpasset medisin skiller seg fra tradisjonel-
le behandlingsmetoder der det i forkant er tung 
forskning før behandlingsmetoden innføres. I 
persontilpasset medisin går forskning og behand-
ling hånd i hånd. 



16 Roche Norge - Persontilpasset kreftbehandling

Ny seksjon ved Oslo universitetssykehus 
baner vei for presisjonsdiagnostikk
Presisjonsdiagnostikk er en viktig 
forutsetning, både for persontilpasset 
medisin og for at norske pasienter skal få 
delta i kliniske studier. 

De nye diagnostiske metodene basert på 
molekylære tester av kreftsvulstene, 
utfordrer dagens strukturer for diagnostikk 
og behandling. Det er årsaken til etablering 
av en ny seksjon ved Oslo universitets-
sykehus som skal bane vei for presisjons-
diagnostikk i Norge. 

Tidligere vurderte patologiavdelingen 
diagnose ut fra hva de så i mikroskopet. 
Svarene ble formidlet til behandlende lege, 
som satte diagnose og bestemte hvilken 
behandling pasienten skulle få. 

De siste årene har dette endret seg ved at 
patologiavdelingen utfører molekylære tester 
på kreftsvulstene. Dette har gitt stadig mer 
detaljert kunnskap om kreftsykdommen, og 
en mer finmasket inndeling av kreftdiag-
noser enn tidligere. Dette gir mer presis 

diagnostikk – og har stor betydning for valg 
av behandlingsmetode. 

Nye, avanserte testmetoder krever 
kvalitetssikring. Hege Russness leder den 
nye seksjonen. Til Dagens Medisin forteller 
hun at de nye diagnostiske metodene, fører 
til at profesjonsgrupper, som molekylær-
biologer, bioinformatikere og ingeniører blir 
viktige aktører inn på diagnostikksiden. De 
må forsikre seg om at vevsprøven fra kreft-
svulsten har god kvalitet, at laboratorie-
prosedyrer og analysemaskiner fungerer 
som de skal og at vi med sikkerhet kan si 
hva funnene er. 

På spørsmål om Norge henger etter, sier 
Russness at det gjør vi, men understreker at 
det både har ulemper og fordeler. Ulempen 
er at vi ikke har nok kompetanse i helse-
tjenesten. Fordelen er at vi kan lære av 
andre, eksempelvis Danmark og Sverige som 
har kommet lengre enn oss. 

Kilde: Dagens Medisin 22. oktober 2019

«Det ikke er godt nok lagt til rette for pasientforløp 
som integrerer forskning og klinikk, slik det ofte 
kreves med persontilpasset medisin», Bent Høie, helse- 
og omsorgsminister.3

Helsemyndighetene har sett denne utfordringen. 
I 2018 fikk derfor de regionale helseforetakene 
i oppdrag å legge til rette for pasientforløp som 
integrerer forskning og klinikk, i tråd med anbefa-
ling i Nasjonal strategi for persontilpasset medisin 
i helsetjenesten.4

Både i den offentlige helsetjenesten og i legemid-
delbransjen pågår metodeutvikling for klinisk 
utprøving og dokumentasjon av effekt og sikkerhet 
for persontilpassede behandlingsmetoder.  

Eksempler på dette er såkalte N=1-studier, der 
man samler mest mulig data om den enkelte pasi-
ent for så å sammenlikne med andre (mest mulig 
like pasienter). Andre eksempler er såkalte «um-
brella-trials» og «basket-trials», der man henholds-
vis velger behandling ut fra genetiske endringer, 
eller parallelt tester effekten av en behandlingsme-
tode hos pasienter med en spesifikk genetisk end-
ring i ulike svulsttyper samtidig. 

Dette vil påvirke skillet mellom kliniske studier 
og ordinær pasientbehandling. En måte å møte 
denne utviklingen på er å tilrettelegge for tettere 
integrering av kliniske studier i pasientbehandlin-
gen. Regjeringen skal i 2020 legge frem en hand-
lingsplan for kliniske studier som særlig vil omtale 
studier på persontilpassede behandlingsmetoder 
og hvordan vi kan legge til rette for dette.
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IMPRESs – fra kliniske studier til klinisk 
implementering
Det er et mål å gi flere kreftpasienter og andre med 
alvorlig sykdom tilgang til utprøvende behandling. 
Utprøvende behandling skal som hovedregel tilbys 
gjennom kliniske studier. Institutt for kreftforskning 
ved Universitetet i Oslo (UiO) har tatt initiativ til en 
nasjonal studie som bruker avanserte molekylære tester 
og diagnostikk. 

IMPRESs er en forkortelse for Improving public cancer 
care by implementing precision medicine in Norway. Stu-
dien har med andre ord som mål å forbedre diagnosti-
sering og behandling av kreftpasienter gjennom å ta i 
bruk persontilpasset medisin.

Dette er en type klinisk studie som er gjennomført flere 
i andre land. Særlig Nederland sin studie («DRUP» – 
Drug Rediscovery Protocol) ses på som et eksempel til 
etterfølgelse, og i Norge innrettes IMPRESs-studien på 
tilsvarende måte. Studien omtales slik i Dagens Medisin 
12. februar 2020: 

«Denne studien omfatter genetisk testing av kreftpasienter, 
i stor skala, for å identifisere genfeil som det finnes virk-
somme legemidler rettet mot. Her brukes kreftlegemidler 
som er godkjente, men ikke for den kreftformen de vil bli 
brukt mot i studien.»5 

En slik studie innebærer med andre ord at man tester 
allerede godkjente legemidler på andre krefttyper enn 
det de er godkjent for. Molekylære tester av kreftsvul-
sten brukes for å kartlegge hvilke genetiske forand-
ringer som driver kreftcellene, uavhengig av hvilket 
organ svulsten sitter i, for eksempel i lungene eller 
brystet. Slik vil man kunne teste et godkjent legemid-
del som tidligere kun har blitt brukt mot kreftsvulster 
i ett organ, for eksempel i lungene, mot kreftsvul-
ster med de samme genetiske forandringene i andre 
organer, for eksempel i et bryst. I praksis innebærer 
studien at mange legemidler testes ut parallelt på små 
grupper, dvs at det utføres en rekke parallelle fase-1 
studier.6

En slik klynge av fase-1 studier vil bidra til å styrke 
forskningen og kompetansen på denne typen kreft-
behandling og få opp volumet på kliniske studier, og 
tilhørende datagenerering. Dermed økes sjansen for å 
finne nye innovative behandlingsmetoder for pasientene.  
Fagmiljøene styrkes gjennom samarbeid og kompetan-
sedeling på tvers av landet. En slik studie vil også kunne 
bidra til å harmonisere avanserte genetiske undersøkel-
ser og diagnostikk på kreftområdet.

Studien er myntet på pasienter med langvarig kreft-
sykdom som enten ikke har et behandlingstilbud, eller 
som har «brukt opp» alt det som finnes av tilgjengelige 
behandlinger. Målet er at det skal innlemmes om lag 
250 norske pasienter i prosjektet per år. Et annet mål er 
at studien kan bidra til en raskere overgang fra kliniske 
studier til klinisk implementering, det vil si at utprøven-
de behandlingsmetoder oftere tas i bruk og blir en del av 
ordinær pasientbehandling. 

Det er også planer om å etablere et offentlig-privat sam-
arbeid som går utover arbeidet med den kliniske studien 
IMPRESs. Initiativet er i støpeskjeen og har fått navnet 
«CONNECT». CONNECT skal samle trådene mellom 
studien samt planlagte arbeidsgrupper som skal se på 
hvordan de helseøkonomiske analysene og finansierings-
ordningene for behandlingene i IMPRESs kan løses etter 
hvert som effekt og sikkerhet dokumenteres. CONNECT 
skal også se på hvordan helsedata, som kliniske data, 
gendata og pasientrapporterte data, bør samles inn 
og håndteres for å støtte innføring av persontilpasset 
medisin.

IMPRESs-studien og CONNECT-samarbeidet vil 
bidra til å øke kunnskapsgrunnlaget i Norge rundt 
persontilpasset medisin og bringe Norge nærmere 
andre europeiske land som har kommet mye lengre  
på feltet. 

Studien er et offentlig-privat samarbeid der de offentlige 
sykehusene samarbeider med legemiddelbransjen. For å 
få til studien i stor nok målestokk i Norge er man avhen-
gig av et offentlig- privat samarbeid. På denne måten vil 
pasienter fra hele landet ha mulighet til å delta i studien 
og får tilgang på eksperimentell behandling.

Denne studien kan løftes frem som et kinderegg: fagmi-
ljøer både i de offentlige sykehusene og legemiddelbran-
sjen får dokumentert effekt og sikkerhet av legemidlene 
i nye pasientgrupper, pasientene får tilgang til nye 
innovative behandlingsmetoder og man finner løsninger 
for udekkede medisinske behov. Studien er også et godt 
eksempel på samarbeid mellom det offentlige og private. 
Samarbeid vi bør se flere av i Norge.  

I Danmark har innføringen av en slik studie ført til at 
pasientene i mye mindre grad søker alternativ behand-
ling i utlandet. I tillegg har søknader for enkeltpasienter 
om tilgang til «off label»-behandling (legemidler brukt 
utenfor godkjent bruksområde) blitt nesten borte, og 
det danske ekspertpanelet ser en betydelig reduksjon i 
antall henvendelser fra pasienter som opplever ikke å ha 
et behandlingstilbud.
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Nye Metoder videreutvikles
I 2019 utgjorde helseutgiftene i Norge 372 mil-
liarder kroner, eller 69 000 per innbygger. Det er 
store variasjoner mellom ulike land når det gjelder 
utgifter knyttet til helse. For å kunne sammenligne 
mellom land er det vanlig å se på helseutgifter som 
andel av BNP. I 2019 utgjorde helseutgiftene i Nor-
ge 10,5 prosent av BNP. Andelen har holdt seg stabil 
på rundt 10 prosent de siste årene (SSB). Dette er 
omtrent på linje med de andre nordiske landene. 

Mulighetene innen diagnostisering og behandling 
utvikles raskt. Dette er positivt, men mange er 
bekymret for at de mange mulighetene og for-
ventningene til hva helsetjenesten kan gjøre, vil 
overstige de tilgjengelige ressursene. 

Dette var en av begrunnelsene for at systemet for 
Nye Metoder ble opprettet i 2015. Nye Metoder 
skal kvalitetssikre prioriteringene i den offentlig 

finansierte spesialisthelsetjenesten, og sikre alle 
pasienter rettferdig tilgang til nye behandlingsme-
toder, som legemidler og medisinsk utstyr.

I Nye Metoder vurderes effekt og sikkerhet, og den 
enkelte metode prioriteres ut fra de tre kriterie-
ne: alvorlighet, nytte og ressursbruk.7  Prinsippet 
medfører at pasientene ikke får tilgang til en ny 
metode dersom den på gruppenivå blir for kostbar. 

Gjennom Nye metoder besluttes det hvilke be-
handlingsmetoder som skal tilbys i den offentlig 
finansierte spesialisthelsetjenesten. Når en metode 
er godkjent får alle pasienter i hele landet, som   
har behov for behandlingen, tilgang til den. Dette 
sikrer likebehandling mellom pasientene. 

Persontilpasset medisin vurderes i dag på samme 
måte som andre behandlingsmetoder. Persontil-
passet medisin er imidlertid ofte rettet inn mot 

«Det har vært en spennende og inspirerende 
prosess å utvikle prosjekt-klusteret med 
InPreD diagnostikk-nettverket som nå er fi-
nansiert av de regionale helseforetakene med 
øremerkede midler fra Helse- og omsorgsde-
partementet. 

IMPRESs-studien som er en stor nasjonal 
studie for presisjonsmedisin i kreft, INSIGHT-
prosjektet som har forskning og utredning av 
kontrollkohorter, helseøkonomi, refusjonsmo-
deller, etikk, lovverk og organisasjon og 
CONNECT-samarbeidet som vil studere og 
diskutere implementeringen med InPreD og 
IMPRESS som eksempler. 

For å få til det har vi jobbet langs fire akser, vi 
har jobbet med fagmiljøene i alle regioner og 
oppnådd at vi alle jobber sammen mot et fel-
les mål og hvor alle er inkludert, vi har jobbet 
med myndigheter (de regionale helseforeta-
kene og Helse- og omsorgsdepartementet) 
og andre offentlige interessehavere, med en 
rekke industripartnere for deltagelse i 
IMPRESS og CONNECT, og internasjonalt 
med nordisk samordning, på europeisk nivå 
og mot DRUP studien i Nederland. Nå blir av-
ansert molekylær kreftdiagnostikk tilgjengelig 
for norske kreftpasienter med avansert syk-

dom slik at de kan inkluderes i studier, vi får 
et nasjonalt molekylært tumorboard, mange 
av pasientene vil få tilgang på flere behand-
lingslinjer med eksperimentell behandling, vi 
får igang diskusjon av veien fram til imple-
mentering i den ordinære helse tjenesten og vi 
får til kompetanseopp bygging, Hvis vi lykkes 
flytter vi noen grenser, endrer kreftbehandlin-
gen gradvis og unngår forhåpentlig utvikling 
mot et todelt helsetjeneste.» Kjetil Taskén – 
Instituttleder, Prof. dr.med., Institutt for kreft-
forskning, Oslo Universitetssykehus – 
Radiumhospitalet.
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små grupper og til dels enkeltpasienter. Siden Nye 
Metoder er utformet for å vurdere nye metoder på 
gruppenivå, er systemet ikke egnet til å vurdere 
nye behandlingsmetoder for små grupper eller 
enkeltpasienter. 

Flere sentrale aktører, og de vi har snakket med i 
denne rapporten, peker på dette som en betydelig 
utfordring i implementering av persontilpasset 
medisin. 

«Helsemyndighetene er i gang med å justere 
systemet for prioritering i Beslutningsforum og  
Nye Metoder slik at vi kan håndtere denne utviklin-
gen. Vi har forventinger til dette arbeidet», Ingvild 
Kjerkol, stortingsrepresentant og helsepolitisk tals-
person, Arbeiderpartiet 

Innføringen av persontilpasset medisin skal, 
som all annen pasientbehandling, skje i tråd 
med prioriteringskriteriene som Stortinget har 
sluttet seg til. 

For å møte mulighetene som ligger i persontilpas-
set medisin fikk de regionale helseforetakene som-
meren 2018 i oppdrag å utrede hvordan innføring 
og bruk av persontilpasset medisin kan håndteres 
i systemet for Nye Metoder.8

Midlertidig innføring – en mulig løsning
I sin tilbakemelding til departementet (1. juli 
2019), bekreftet de regionale helseforetakene 
utfordringen som ligger i stadig mer selekterte 
og mindre pasientgrupper. De viste til at man 
ved vurdering av nye persontilpassede behand-
lingsmetoder må være mindre bundet til et 
tradisjonelt løp med markedsføringstillatelser og 
tradisjonelle kliniske studier som grunnlag for 
avgjørelser om å ta i bruk legemidlet i den offent-
lige helsetjenesten. 

De regionale helseforetakene har foreslått at man 
i større grad må basere seg på at persontilpassede 
behandlingsmetoder blir innført midlertidig. En 
midlertidig innføring innebærer at man først 

Offentlig-privat samarbeid
Ifølge HelseOmsorg 21-strategien forutset-
ter utviklingen av persontilpasset medisin et 
nært samarbeid mellom helsetjenesten, aka-
demia og næringslivet. Et offentlig-privat 
samarbeid gjør det mulig å bygge infra-
struktur for persontilpasset medisin raskere 

– og gjør det mulig med et betydelig taktskif-
te i innføringen. 

Det pekes også på av kildene våre. Vi må bli 
flinkere til å samarbeid på tvers – og utnytte 
synergiene som ligger i dette. Utfordringer 
kan best og raskest løses om man har dia-
log og interaksjon. 

«Jeg tenker at det offentlige helt klart må 
være i førersetet i arbeidet med implemente-
ring av persontilpasset medisin. Mye handler 
om å få på plass bedre ordninger og infra-
struktur på tvers av institusjoner. Men i for-
hold til konkrete prosjekter og innovasjon kan 
man helt klart se for seg et tett offentlig-pri-
vat samarbeid, og slikt samarbeid vil være 

nødvendig for å få til god implementering», 
John-Arne Røttingen, dr.med. Ambassadør for 
global helse, Utenriksdepartementet.

Regjeringen vektlegger offentlig-privat sam-
arbeid i sin politikk og i sitt arbeid med å 
fremme kvalitet, pasientsikkerhet og effekti-
ve helsetjenester. Dette fremgår også av 
Helsenæringsmeldingen:11

«Det offentlige Helse-Norge må endre kultur 
og åpne døren for private aktører hvis hel-
senæringen skal blomstre og pasientene få ny, 
innovativ og kunnskapsbasert behandling 
fremover. Samarbeidet mellom næringen og 
helsetjenesten må styrkes», Bent Høie, helse- 
og omsorgsminister.

Derfor er det viktig å etablere samarbeidsa-
renaer mellom offentlige sykehus og private 
aktører som arbeider på området. IMPRESs-
studien og CONNECT-samarbeidet er et 
godt eksempel på dette. 



20 Roche Norge - Persontilpasset kreftbehandling

INSPIRE – Økt kunnskap om 
bruken og effekten av legemidler i 
kreftbehandlingen

INSPIRE står for «INcreaSe PharmaceutIcal 
REporting» og er et samarbeid mellom 
Kreftregisteret, Inven2, Kreftforeningen, 
Legemiddelindustrien (LMI), Abbvie, Bristol-
Myers Squibb, Merck, MSD, Novartis, Pfizer, 
Roche, Sanofi Genzyme og Takeda. 

Kreftbehandling består enkelt sett av tre be-
handlingsformer; kirurgi, stråling og legemid-
ler. Frem til nå har vi mye kunnskap om bru-
ken og effekten av de to første 
behandlingsmetodene. I fremtiden kommer 
kreftbehandlingen til å være mer persontilpas-
set. Da trengs det mer kunnskap om hvilke le-
gemidler som virker på noen pasienter, men 
ikke på andre. 

Gjennom INSPIRE-prosjektet skal vi øke 
kunnskapen om hva som brukes av legemidler 
og effekten av dem hos kreftpasienter på nor-
ske sykehus.

Ved å hente ut rådata fra sykehusene skal 
Kreftregisteret bidra til en oversikt over lege-
middelbehandling av kreftpasienter i dag og 
bakover i tid. I den første piloten inngår lunge-
kreftpasienter. Etter hvert skal prosjektet utvi-
des til flere pasientgrupper. 

Dataene som hentes inn kan på sikt resultere i 
bedre kliniske studier, brukes i oppfølgings-
studier (der vi følger opp effekt og sikkerhet 
på en bredere, uselektert pasientpopulasjon i 
såkalt «real life-setting») og i innføring av per-
sontilpasset medisin. Det er både billigere og 
enklere å gjennomføre kliniske studier i Norge 
når informasjon kan hentes rett ut fra 
Kreftregisteret. Det vil også gjøre det enklere 
å finne riktige pasienter. Dette kan bidra til å 
gjøre Norge mer attraktivt for deltakelse i kli-
niske studier, og være med på å snu trenden vi 
har sett de siste årene med et synkende antall 
studier i Norge. 
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En større evaluering av Nye Metoder

Til tross for diskusjoner, vedtok Stortinget i de-
sember 2019 å lovfeste Nye Metoder.12 
Samtidig ba de om en evaluering av Nye 
Metoder i «den hensikt å videreutvikle et sys-
tem for likeverdig og rask introduksjon av nye 
metoder i spesialisthelsetjenesten.” 

Pasient- og brukerorganisasjoner, fagmiljøer, 
legemiddelindustrien og andre aktører har gitt 
innspill til hva evalueringen bør omfatte. 
Innspillene dreier seg i hovedsak om at Nye 
Metoder må tilpasses utviklingen innen per-
sontilpasset medisin, samt sikre kortere tids-
bruk og større åpenhet. 

Departementet har igangsatt evalueringen av 
Nye metoder for å følge opp vedtaket fra 
Stortinget.

Evalueringen skal være uavhengig for å få en 
uhildet gjennomgang av systemet. For å sikre 
at evalueringen blir uavhengig, utlyste depar-
tementet oppdraget som en åpen konkurranse 
i våren 2020, og inngikk avtale med ekstern 
evaluator høsten 2020. 

Den medisinske utviklingen gir oss nye mulig-
heter, men stiller oss også overfor vanskelige 
valg om hvilke nye legemidler og behand-
lingsmetoder vi skal ta i bruk i helsetjenesten 
vår. For å sikre alle pasienter likeverdig, trygg 
og effektiv tilgang på nye metoder, må systemet 
forbedres kontinuerlig, Bent Høie, helse og om-
sorgsminister, Dagens Medisin mai 2020.

Evalueringen skal være ferdigstilt innen 31. 
oktober 2021.

gjennom oppfølgingsstudier som ser på effekten 
hos de aktuelle pasientene, kan ta stilling til om 
den persontilpassede metoden skal innføres, etter 
en periode på for eksempel to til fire år. Dette kan 
bidra til enklere innføring av persontilpassede 
metoder.

«Kreftforeningen har i mange år tatt til orde for 
midlertidig innføring av legemidler med krav om 
oppfølging gjennom registrering av effektdata i helse-
registrene våre», Ingrid Stenstadvold Ross, general-
sekretær, Kreftforeningen

Helse- og omsorgsdepartementet har fulgt opp dette 
i sine styringskrav til de regionale helseforetakene 
i 2020. De regionale helseforetakene, under ledelse 
av Helse Midt-Norge RHF, ble bedt om å utrede og 
implementere ordninger for midlertidig innføring av 
persontilpassede behandlingsmetoder i Nye Metoder 
for å tilrettelegge for persontilpasset medisin. De 
regionale helseforetakene er bedt om å orientere de-
partementet om status i arbeidet innen 1. november 
2020. Denne fristen er senere utsatt til 1. mai 2021.

Det er mulig å følge pasientene over tid gjen-
nom å registrere behandlingen i medisinske 
kvalitetsregistre. I et slikt register kan man følge 

absolutt alle pasientene, og ikke bare en selektert 
gruppe slik som i kliniske studier. Dette gir en 
merverdi som kliniske studier ikke kan gi. Dette 
omtales gjerne som real-world data. Dersom 
registerdata blir godtatt som en fullverdig kilde 
til kunnskap, kan persontilpassede behand-
lingsmetoder gis en midlertidig godkjenning 
med betingelse om at behandlingen følges opp 
i et medisinsk kvalitetsregister. Og det kan bli 
mulig å lage såkalte eksterne eller syntetiske 
kontrollarmer, som benyttes til å sammenligne 
hvordan det går med pasienter som får en ny 
type behandling versus de som ikke får denne 
behandlingen. 

I en artikkel nylig publisert av representanter for 
legemiddelmyndighetene i flere Europeiske land, 
drøftes utfordringene med dokumentasjon når 
pasientgruppene blir svært små (https://ascpt.on-
linelibrary.wiley.com/doi/10.1002/cpt.2083).  De 
konkluderer med at løsningene vil ligge i å utvikle 
metoder hvor både randomiserte og ikke-rando-
miserte data fra studier og real-world data samlet 
inn etter regulatorisk godkjenning kombineres. 

INSPIRE-samarbeidet er et viktig initiativ som kan 
legge grunnlaget for slike løsninger. Dette samar-
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beidet muliggjør oppfølging av legemidlers effekt 
ved å koble detaljerte behandlingsdata opp mot 
viktige kliniske endepunkter. 

Fagrådet for persontilpasset  
medisin er etablert
Den norske nasjonale strategien for persontilpasset 
medisin i helsetjenesten ble lagt fram i juni 2016.9 
Strategien er utarbeidet av Helsedirektoratet på opp-
drag fra Helse- og omsorgsdepartementet. Strategien 
er utarbeidet i samarbeid med fagmiljøer i spesia-
listhelsetjenesten, Legemiddelverket, Folkehelsein-
stituttet, næringslivsaktører og brukere. Strategien 

inneholder forslag til 16 tiltak fordelt på områdene 
kompetanse og informasjon, kvalitet og fagutvikling, 
helseregistre, IKT og forskning og innovasjon.

Stortinget har i årene 2017–2020 bevilget midler 
til to høyt prioriterte tiltak i strategien. Det gjelder 
etablering av en nasjonal, anonym database over 
genetiske varianter og et nasjonalt kompetanse-
nettverk for persontilpasset medisin i spesialisthel-
setjenesten. Begge disse tiltakene er på plass. 

Det er Helsedirektoratet som har ansvar for å ko-
ordinere oppfølgingen av strategien. Det innebærer 

Forslaget til statsbudsjett 2021

For å følge opp Nasjonal strategi for persontil-
passet medisin (2017–2021), ble det i årene 
2017– 2020 gitt tilskudd til oppbygging og drift 
av en nasjonal database over genetiske vari-
anter hos norske pasienter og til etablering et 
nasjonalt kompetansenettverk for persontil-
passet medisin.

I regjeringens budsjettforslag for 2021 foreslås 
å øke tilskuddet med 30 millioner kroner – til 
61,3 millioner kroner i 2021. 

Dette er midler som skal sikre videre innføring 
av persontilpasset medisin. Om lag 25 millio-

ner kroner skal gå til å infrastruktur for presi-
sjonsdiagnostikk. 

Om lag 30 millioner kroner skal gå til arbei-
det med å utrede og etablere et nasjonalt 
genomsenter som skal utvikle og drifte et na-
sjonalt genomregister for lagring og bruk av 
genetiske opplysninger, etter modell fra 
Finland. Opprettelse av et genomregister rei-
ser en rekke etiske, juridiske og tekniske 
problemstillinger som må identifiseres og av-
klares før et nasjonal genomregister kan 
opprettes. Dette aktualiserer også politiske 
diskusjoner.
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å være pådriver og å følge med på at tiltak blir 
iverksatt. I desember 2019 opprettet Helsedirekto-
ratet Fagrådet for persontilpasset medisin. Fagrå-
dets hovedoppgave er å ivareta den koordinerende 
oppfølgingen på feltet. I føringene for det nyopp-
rettede fagrådet står det at:

«Fagråd for persontilpasset medisin skal sikre sam-
ordnet og koordinert oppfølging og implementering 
av anbefalingene i strategien. Det skal også sørge 
for god forankring i helsetjenesten og at de riktige 
problemstillingene blir prioritert.»10 

Fagrådet skal fungere som en arena for diskusjon og 
et organ der man kan innhente råd. Det overtar ikke 
bare ansvaret for strategien, men skal også bidra til 
å holde Helsedirektoratet oppdatert om utviklingen 
innen persontilpasset medisin slik nye problemstil-
linger og utfordringer fanges opp så tidlig som mulig.

Rådet er bredt sammensatt med representanter fra 
brukerorganisasjoner, fagmedisinske foreninger, 
helsetjenesten, legemiddelindustrien og ulike 
statlige aktører. Dette skal bidra til en helhetlig 
oversikt over fagfeltet. 
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om persontilpasset 
medisin

Vi har spurt et knippe mennesker fra politikken, 
myndighetene, fagmiljøene og representanter fra 
pasientorganisasjonene om hva de tenker. Hvor står vi nå, 
og hva må vi gjøre for å komme videre? Hva tenker de om 
hva som skal til?
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Vi står overfor et paradigmeskifte med fantastiske 
muligheter, og Norge bør utnytte de fortrinnene 
vi har på feltet. Det er et hovedbudskap fra de vi 
har intervjuet i arbeidet med denne rapporten. 
Persontilpasset medisin vil påvirke hvordan vi be-
handler enkeltpasienter, og hvordan vi organiserer 
helsetjenesten. Det gir muligheter for innovasjon, 
næringsutvikling og fremtidig verdiskapning. Om 
vi innretter oss klokt. 

Det er liten eller ingen uenighet om potensialet. 
Det er også bred enighet om at vi har fortrinn i 
form av sterke forskningsmiljøer, biobanker og 
helseregistre. Likevel har ikke utviklingen gått så 
raskt som mange hadde håpet, selv om det har 
skjedd mye positivt det siste året.
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Ingvild Kjerkhol (Ap)
Stortingsrepresentant, helsepolitisk 
talsperson 

Viktig og langsiktig
Persontilpasset medisin er noe av det viktigste vi 
helsepolitikere kan jobbe med i årene fremover. 
Det finnes hindre, men det finnes enda større mu-
ligheter. 

Det er mye nytt og i starten er det rom for feilinves-
teringer. Men det er verdt å satse for å nå målet om 
at vi kan behandle pasienter best mulig.

Vi må huske på at den dyreste behandlingen er den 
som ikke gir effekt, og de tyngste bivirkningene er 
dem du ikke hadde trengt å bli påført fordi behand-
lingen ikke var riktig for deg. 

Et paradigmeskifte – fra gruppe til individ
Dette feltet vil påvirke helsesektoren i et genera-
sjonsperspektiv. Det vil ta tid og veldig mange ulike 
ting må på plass. 

For meg er kanskje det aller viktigste at vi innser 
at vi er i et paradigmeskifte: Fra en gruppetil-
nærming over til en individuell tilnærming til den 
enkelte pasient. 

Helsemyndighetene er i gang med å justere systemet 
for prioritering i Beslutningsforum og Nye Metoder 
slik at vi kan håndtere denne utviklingen. Vi har for-
ventinger til dette arbeidet. 

Bjørn Guldvog
Helsedirektør, Helsedirektoratet 

En av de store drivkreftene
Vi forventer at persontilpasset medisin blir en av de 
virkelig store drivkreftene i Norge og i verden frem-
over. Det utvikles nå mer persontilpasset behandling 
for flere ulike pasientgrupper, og vi vet dette kom-
mer, men vi vet ikke hvor fort.  

Det som da er viktig, er å være godt forberedt slik at 
vi kan gjøre persontilpasset medisin nyttig for pasi-
entene, og slik at det kan komme befolkningens hel-
se til gode. 

I Norge begynner vi å få på plass viktige strukturer 
for å legge til rette for utvikling av persontilpasset 
medisin. Helsedirektoratet har etablert et eget fa-
gråd på dette området for å støtte og koordinere 
gjennomføringen av den nasjonale strategien. 
Fagrådet er bredt sammensatt for å ivareta ulike per-
spektiver.

De regionale helseforetakene har etablert sitt nasjo-
nale kompetansenettverk innen persontilpasset me-
disin/presisjonsmedisin, og regjeringen har i forslag 
til statsbudsjett for 2021 foreslått å utrede og etable-
re et nasjonalt genomsenter.

Unngå todeling
En todelt helsetjeneste er en av de store utfordringene 
vi står overfor. Jeg tror det er viktig for stabile sam-
funn at hele befolkningen får et helsetilbud som er så 
likt som mulig. På sikt vil både de offentlige og private 
aktørene være tjent med det. Derfor er dette et viktig 
utgangspunkt for et privat-offentlig samarbeid. 
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Vi må lage modeller som gjør at vi får minst mulig to-
deling av helsetjenesten. Samtidig er det umulig å 
ikke få elementer av dette. 

Spørsmålet er ikke om det skal være mulig å betale 
seg til noe som andre ikke kan, men hvordan vi kan 
sikre at det store flertallet får et godt behandlings-
tilbud som er mest mulig likt, og at det er små for-
skjeller. 

Etikk og personvern
Persontilpasset medisin handler også om hvordan vi 
kan oppbevare og lagre materiale, hvordan vi kan 
lovregulere dette, slik at vi ivaretar etikk, personvern 
og pasientsikkerhet på en god måte.

Vi må ha gode systemer for å velge mellom de ulike 
nye mulighetene som ligger i persontilpasset medi-
sin. Vi må kunne velge det som er mest lovende for 
helsen til befolkningen, og for den enkelte pasient. 

Vi må finne nye metoder for å levere og vurdere den 
nye teknologien. Kanskje gjennom de samme meka-
nismene som vi bruker i Nye metoder i dag. Men si-
den persontilpasset medisin per definisjon ikke kan 
basere seg på samme type forskning som vi holder 
på med i dag, der vi undersøker store grupper av be-
folkningen, så krever det at vi tenker nytt for å sikre 
god dokumentasjon. Det er en stor utfordring å se 
hvordan denne dokumentasjonen skal veies opp mot 
de potensielle kostnadene. Å kunne regulere person-
tilpasset medisin på en god måte er svært viktig. Her 
er det nå et arbeid i gang der Helsedirektoratet deltar.

Klinikk og forskning
Klinikk og forskning vil henge mye mer sammen 
framover. Vi må se på lovverket og vurdere om det er 
behov for endringer. Jeg tror det er en fordel om vi 
kan få den kliniske lovgivningen og den forsknings-
messige lovgivningen til å henge bedre sammen. 

Lagre, behandle og dele data
Helsedirektoratet har et oppdrag å se på juridiske, 
tekniske og etiske sider ved behandling av genetiske 
helseopplysninger til helsehjelp, forskning og kvali-
tetssikring. 

Dette omfatter også hvordan vi kan dele de tolkede 
genetiske variantene på tvers i helsetjenesten når 
man yter helsehjelp. Det handler om hvordan man 
kan lagre og behandle data fra kliniske genomun-
dersøkelser for helsehjelp og forskning. Mye av dette 
går ut på hvordan man skal håndtere informasjon om 
genetiske varianter. 

For å kunne gjøre dette, må man undersøke den bio-
logiske informasjonen, og den må lagres. For at det-
te skal ha stor nytte for befolkningen, må nødven-
ding informasjon være tilgjengelig også ved 
diagnostikk av andre pasienter. 

Man må kunne høste erfaringer fra pasienter med en 
type genetiske egenskaper, for å se om det er knyttet 
til spesielle muligheter for diagnostikk, behandling 
eller medisin som er direkte tilpasset den genetiske 
komposisjonen man har. 

Vi må være i stand til å lagre og bearbeide disse rå-
dataene på en betryggende måte. Det er også en 
sentral problemstilling hvordan vi skal sikre at doku-
mentasjonen er tilstrekkelig til at vi kan ta persontil-
passet medisin i bruk. 

Helsedirektoratet har utarbeidet et forslag til register 
for tolkede genetiske varianter, som nå er på høring, 
og vi utreder nå nasjonal løsning for lagring og be-
handling av helseopplysninger fra kliniske genomun-
dersøkelser.

Mer kompetanse
Sist, men ikke minst, må helsepersonell læres opp. 
Både helsepersonell og befolkning må få mer kunn-
skap om hva persontilpasset medisin dreier seg om. 

I samarbeid med de medisinsk-genetiske fagmiljøene 
har Helsedirektoratet utarbeidet en veileder om bruk 
av genetiske undersøkelser i klinikken. Veilederen ret-
ter seg både mot leger som rekvirerer genetiske un-
dersøkelser, og mot medisinsk-genetiske avdelinger 
og laboratorier som utfører undersøkelsene.

Vi samarbeider tett med de andre nordiske landene, 
og følger opp Norges deltakelse i EU-deklarasjonen 
«Towards access to at least 1 Million Genomes in the 
EU by 2022». 

Vi er både inspirert av og samarbeider tett med våre 
nordiske kollegaer, men også flere EU-land. Jeg for-
venter at det kan bli høyere kostnader i en periode 
der dette introduseres, og at kostnadene deretter 
kan gå ned over tid. Det er mulig at mer treffsikre 
behandlinger også kan bli mer kostnadseffektive på 
sikt. Det er et moment vi skal få fram når vi gir våre 
anbefalinger til dem som skal prioritere bruk av pen-
ger på dette området.

Offentlig-privat samarbeid. 
Jeg er opptatt av at en tillitsbasert utvikling mellom 
industrien og helsetjenesten. Jeg tror det vil være 
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kortsiktig å tro at den smarteste strategien er å hente 
ut maksimaløkonomisk gevinst på kortest mulig tid. 

Jeg ser en fare for at noen aktører kan komme til å 
ville presse markedet når vi introduserer ny teknolo-
gi, med marginalt bedre kostnadseffektivitet. Vi tren-
ger gode modeller for hvordan vi skal få til et godt 
samarbeid, for dette er et område med et stort po-
tensial i lang tid fremover.

John Arne Røttingen
Dr.med., Ambassadør for global helse, 
Utenriksdepartementet (tidligere 
administrerende direktør Norges 
forskningsråd)

Gode helsedata og digitalisering er utløsende
Om man integrerer mulighetene som ligger i fulldigi-
talisering og utnyttelse av big data til å få enda mer 
kunnskap, så tenker jeg det kan være et virkelig 
stort paradigmeskifte. Til syvende og sist handler det 
om å ta vare på og bruke informasjon til beste for 
den enkelte pasient. 

Det er viktig fordi det gir et potensiale for å forbedre 
kvaliteten og effektiviteten i medisinsk behandling 
ved mer målrettet behandling og mindre bruk av be-
handlingsmetoder som ikke har effekt. 

På den måten kan det bidra til å avhjelpe kapasitets- 
og kostandsutfordringer i helsesektoren. Dernest er 
det absolutt viktige verdiskaping- og næringspoten-
sial for Norge. 

I bunn ligger at vi har gode helsedata og gode 
systemer for personidentifikasjon.

Presisjonsmedisin på kreftfeltet
«Det er på kreftfeltet vi er kommet lengst med å ut-
nytte mulighetene persontilpasset medisin gir. Det er 
et forskningstungt felt med et stort potensial for for-
bedring ved å måle ulike behandlingsformer og stra-
tegier opp mot hverandre. 

Det er stor bruk av kliniske studier på fetet. I tillegg 
ser vi stor verdi av å få mer genetisk informasjon om 
kreftsvulsten og den enkelte kreftform for å målrette 
behandlingen 

Noen utfordringer
En del av utfordringene på feltet handler om infra-
struktur og kapasitet. Det å kunne bruke den kunn-
skapen som i praksis kan genereres i helsetjenesten, 
men som vi ikke makter å bruke i dag. Altså ta vare 
på den genetiske informasjon vi har og bruke den på 
en mer systematisk måte. 

Vi trenger også sterkere samarbeid og mekanismer 
på tvers av land, institusjoner og koordinerte nasjo-
nale satsinger. 

Ingrid Stenstadvold Ross
Generalsekretær, Kreftforeningen

Presisjonsmedisin – mindre og mindre  
pasientgrupper
Persontilpasset medisin er særlig viktig på kreftom-
rådet. Det er en enorm kunnskapsproduksjon på fel-
tet og utviklingen går fort. Vi ser at kunnskap om 
den genetiske bakgrunnen for kreftsykdom er i ferd 
med å bryte ned store pasientgrupper i mindre og 
mindre grupper. Dette utfordrer allerede hvordan 
kreftpasienter blir møtt i helsetjenesten. 



29Roche Norge - Persontilpasset kreftbehandling

For meg er det viktig å være en stemme som kan 
bidra til mer kunnskap og – viktigst av alt – at 
kunnskap blir implementert og omsatt til hand-
ling. Presisjonsmedisin vil ha betydning for man-
ge sykdomsgrupper, men vi bør utnytte de mulig-
hetene som ligger i at kreftområdet allerede 
ligger langt fremme på dette området. Innføring 
av presisjonsmedisin på kreftområdet vil kunne 
fungere som et «lokomotiv» også for andre syk-
domsområder.  

Norge – et foregangsland?
Vi må hente inspirasjon der vi kan. Norge kan ikke 
stå alene og må sørge for å etablere gode samar-
beid. Globalt er det flere store initiativ for utvikling 
av persontilpasset medisin. I USA har blant annet 
National Institutes of Health et stort «Precision 
medicine inititive», men også i Europa skjer det 
mye. Og kanskje skal vi se særlig til våre nordiske 
naboer for felles initiativ. Danskene har for eksem-
pel etablert sitt «Nationale Genom Center» som kan 
være til inspirasjon. Etter min mening har vi ikke 
grepet muligheten til å være et foregangsland på 
dette feltet. 
 
Fra forskning til klinikk
Norge har mange gode kreftforskere – flere helt i 
verdenstoppen – som er opptatt av persontilpasset 
medisin. Det ser vi i Kreftforeningen bare i vår egen 
forskningsportefølje. Vi får mange gode søknader 
innenfor dette temaet. Men vi er ikke beredt til å ta 
kunnskapen i bruk i klinikken. Her henger vi etter. 
Hvor ble det av den nasjonale strategien for person-
tilpasset medisin? 
 
Det er vanskelig å gi et fasitsvar på hva som skal til. 
Dette må vi ta trinnvis. Men det peker seg ut noen 
områder der vi må satse for å få implementert per-
sontilpasset medisin i klinikken. Det trengs blant an-
net en satsing for å få mer genetiske undersøkelser 
inn i kreftdiagnostikken. 

Blant annet har Ekspertpanelet pekt på manglende 
genetiske undersøkelser som en utfordring for å 
kunne inkludere norske pasienter i studier i utlandet. 
En annen ting er selvfølgelig bedre muligheter for å 
få flere kliniske studier til Norge. BigMed-prosjektet 
har vist oss at vi trenger enklere tilgang til flere typer 
helsedata for å være i front. BigMed er et prosjekt 
som skal identifisere de viktigste flaskehalsene på 
veien mot presisjonsmedisin.
 
Effektiv bruk av helsekronene
På kort sikt vil denne type skreddersøm kanskje kun-
ne gjøre helsesektoren dyrere enn i dag, men på len-
gre sikt må ambisjonen være å behandle mer treff-
sikkert og på den måten unngå uvirksom behandling. 
Det reiser et etisk spørsmål – har vi råd til å la være?
 
Om vi i tillegg kan kurere flere, eller i alle fall bidra 
til å holde sykdommen stabil over lang tid, vil flere 
pasienter kunne leve med sin sykdom med god livs-
kvalitet. Etisk og samfunnsøkonomisk ville jo det 
være god butikk.
 
Nye Metoder er for rigid
Per i dag er Nye metoder for rigid. Det er basert på 
en gammeldags måte å tenke på. I dag kommer det 
legemidler til godkjenning ment for små pasient-
grupper og med kort oppfølgingstid i kliniske studier. 
Beslutningsgrunnlaget er tynnere enn vi har vært 
vant til. Det gjør at vi må tenke nytt om beslutnings-
prosessen. 
 
Midlertidig innføring av nye behandlingsmetoder
Kreftforeningen har i mange år tatt til orde for mid-
lertidig innføring av legemidler med krav om oppføl-
ging gjennom registrering av effektdata i helseregis-
trene våre. Her har vi møtt mye motstand, men 
merker oss at også helseforetakene er mer åpne for 
dette i dag. Nå har vi store forventninger til den 
planlagte evalueringen av «Nye metoder». Her ønsker 
vi å bidra og dele av vår kunnskap og erfaringer. 
 

«Norge har mange gode kreftforskere – flere 
helt i verdenstoppen – som er opptatt av 

persontilpasset medisin.»
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Daniel Heinrich
Overlege Akershus Universitetssykehus, 
Leder av Norsk Onkologisk Forening. 

Forventningene er høye
Uttrykket «persontilpasset medisin» er egentlig litt 
misvisende selv om det stadig benyttes. 
Helsepersonell har alltid tilstrebet å tilpasse behand-
lingen best mulig til hver enkelt pasient (person). Når 
det er sagt, så er forventningene til hva vi kan oppnå 
med de nye mulighetene til å tilpasse behandlingen 
til molekylære egenskaper i kreftsvulsten høye: Vi hå-
per å kunne få et bedre forhold mellom effekt og bi-
virkninger.  Hvis vi kan unngå skade på friskt vev, vil 
vi kunne øke behandlingsintensiteten rettet mot 
kreftcellene. Om vi lykkes fullt ut med dette vil vi 
kunne oppnå at flere pasienter lever lenger med eller 
kureres for sin kreftsykdom.
 
I praksis har lite skjedd i Norge det siste året
Det har blitt tildelt enkelte konkrete oppdrag, mål er 
satt og oppgaver fordelt for å implementere persontil-
passet medisin i det offentlige helsevesenet. Men i 
praksis er det dessverre ikke så mye som har skjedd 
det siste året med tanke på hvor mange pasienter som 
i klinisk praksis får tilbud om diagnostikk i form av 
genpaneler og deretter eventuelt tilbud om målrettet 
behandling.
 
Pasientenes forventninger er først og fremst 
knyttet til immunterapi
Pasientenes forventninger til kreftbehandling og diag-
nostikk varierer og er avhengig av flere faktorer som 
hvilken kreftsykdom de har, alder og hvor langt de har 

kommet i sykdomsforløpet. Felles er at nesten alle pa-
sienter har spørsmål om og tilgang til immunterapi. 
Blant de som har privat helseforsikring er det imidler-
tid også flere som får utført NGS –basert diagnostikk 
hos private aktører og deretter etterspør behandling.
 
Rom for mer offentlig-privat samarbeid
På mange måter foregår det allerede omfattende of-
fentlig-privat samarbeid i og med at legemidlene som 
benyttes i rutinebehandling og kliniske studier nesten 
utelukkende kommer fra industrien. Mens innenfor di-
agnostikk fokuseres det nå på å bygge sykehusenes 
egen testkapasitet, uten å benytte seg av tilgjengelige 
kommersielle verktøy og tjenester. Samtidig erfarer vi 
at når kommersielle verktøy er brukt kan tilgang til rå-
data være en utfordring. Hvis jeg skulle peke på et felt 
hvor et sterkere offentlig-privat samarbeid kan gi et 
løft er det derfor et samarbeid om å gjøre bioinforma-
tiske analyser av resultatene.
 
Det må settes av tid til å bygge kompetanse og 
det er behov for mer robuste analyseverktøy
Det er flere elementer som må på plass for å få fort-
gang i implementeringen. For det første er det es-
sensielt at det kommer flere medikamenter på mar-
kedet. Dessverre tar utvikling av nye legemidler lang 
tid, og det er foreløpig relativt sett få pasienter som 
gjør det mye bedre med målrettet enn standard be-
handlinger for.

Vi må få på plass populasjonsbasert testing, alle 
kreftpasienter i hele landet må få tilgang til NGS-
basert diagnostikk. Selv om antall medikamenter på 
markedet foreløpig er noe lavere enn vi kunne ønske, 
er det viktig at så mye informasjon som mulig om de 
molekylære forholdene i svulsten er kjent for behand-
lende lege.

For å avlaste klinikere i en travel hverdag og sikre at 
dataene som genereres tolkes korrekt, må vi også ha 
tilgang til bedre analyseverktøy. Verktøyene bør ta i 
bruk kunstig intelligens og maskinlæring for å analyse-
re de store datamengdene, og må sikre at alle relevan-
te kliniske data for pasienten og ikke bare resultatene 
fra genpanel testene inngår.

Det er også påkrevet med et betydelig kompetanseløft 
hos klinikere og å bygge opp robuste bioinformatiske 
miljøer.  Da kreves det at det settes av tid til dette, og 
at det gis anledning til å gå i dybden og bygge faglig 
ekspertise på tross av at antall kreftleger ikke vil øke 
like mye som det er behov for fremover.
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Kjetil Taskén
Instituttleder, Prof. dr.med., Institutt for 
kreftforskning, Oslo Universitetssykehus – 
Radiumhospitalet.

Persontilpasset medisin handler kort sagt om å individu-
alisere behandlingen ut fra det man kan finne ut om pa-
sienten. Det finnes mange termer nasjonalt og interna-
sjonalt, men oppsummert betyr disse at man ser på hver 
pasient individuelt og skreddersyr behandlingen. Det 
innebærer at vi bruker alle tilgjengelige metoder for av-
ansert molekylær kreftdiagnostikk for at vi skal kunne gi 
deg den behandlingen som er best for akkurat deg.

Mange land er kommet lengre enn oss, men om vi skal 
lære av de aller fremste om bruk av persontilpasset 
medisin i diagnostikk og behandling av kreft må vi nok 
se til de fremste kreftsentrene i USA. De er helt klart i 
førersetet. En vesentlig årsak er jo at de har et annet 
helsesystem enn oss, med betydelig innslag av private 
løsninger og forsikringsordninger. Andre land med of-
fentlig finansiert helsevesen som har kommet langt på 
noen områder innen presisjonsmedisin er for eksempel 
Nederland, Storbritannia og Australia.
 
I Norge har vi mye kompetanse og teknologi, men vi 
har slitt med å implementere persontilpasset medisin 
og våre naboland Sverige og Danmark, med de samme 
helsesystemene som oss, har ligget foran oss i løypa 
og har investert mer og tidligere enn Norge foreløpig 
har gjort. Nå endres dette, nå kommer også investerin-
gene i Norge i mye større grad og bruk av presisjons-
medisin i kreft vil skyte fart.
 
For å komme i gang må vi ha mer avansert molekylær 
kreftdiagnostikk, flere kliniske studier og gradvis im-
plementere dette i klinisk praksis. 

Og vi må utarbeide takstsystemer for diagnostikk og 
beslutningsmekanismer for refusjon for bruk av lege-
midler som gjør at sykehusene har anledning og øko-
nomi til å tilby persontilpasset medisin. Vi må også ta 
høyde for at pasientpopulasjonene er små og at effekt-
data vil se annerledes ut med denne tilnærmingen enn 
de vanligvis gjør på større pasientgrupper.

«Mange land er kommet lengre enn oss, men 
om vi skal lære av de aller fremste om bruk av 

persontilpasset medisin i diagnostikk og behandling av 
kreft må vi nok se til de fremste kreftsentrene i USA.»
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Hvordan ligger vi an?
Future Proofing Healthcare er et internasjonalt initiativ 
ledet av Roche, som har som mål å støtte utviklingen 
av helsetjenestene ved å på tvers av land måle 
fremskrittene innen utvalgte områder.
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Personalized Health Index
Årets indeks er viet til feltet for persontilpasset 
medisin. Basert på informasjon fra anerkjente og 
uavhengige kilder om status for fremdrift innen 
relevante områder, gir indeksen en rangering av 
hvordan hvert enkelt Europeisk land ligger an på 
feltet. Indeksen er designet av uavhengige ek-
sperter fra pasientorganisasjoner, helsesystemer, 
tenketanker og akademia, og består av en rekke 
definerte tiltak fordelt på fire hovedkategorier kalt 
Vital Signs. 

Tiltakene ble identifisert av et ekspertpanel, basert 
på et bredere sett med nødvendige premisser eller 

“byggesteiner”, som til sammen utgjør en modell 
for det optimale systemet for implementering 
av persontilpassede og digitale helsetjenester. 
Persontilpasset medisin er utviklet basert på store 
helseregistre der registrering og kartlegging av den 
enkelte pasient er et nøkkelelement. Hvis det ikke 
finnes nasjonale helseregistre, eller infrastruktur 
for å håndtere store mengder med data ikke er på 
plass er det svært vanskelig for et land å innføre 
persontilpasset medisin. 

Resultatene viser hvilke av de europeiske landene 
som har kommet lengst med integreringen av 
persontilpasset medisin og identifiserer samtidig 
hvilke områder de ulike landene trenger å jobbe 
videre med. Målet med indeksen er ikke rangerin-
gen i seg selv, men at landene skal lære og motive-
res av hverandre, og at de med bakgrunn i evidens 
kan sikre en god innføring av persontilpasset 
medisin i helsetjenesten. 

 Indeksen er som nevnt delt inn i fire hovedom-
råder. Innenfor hvert av hovedområdene er det 
identifisert en rekke «byggesteiner». Dette er byg-
gesteiner som utgjør sentrale elementer i trans-
formasjonen til en   persontilpasset helsetjeneste. 
Landene blir rangert på hver av de fire hovedom-
rådene, i tillegg beregnes snittet av de fire hoved-
områdene for å gi en overordnet rangering av de 
ulike landene. De fire hovedområdene er: 

Helsetjenestens evne til å levere 
persontilpasset medisin
Her vurderes planlegging, organisering og levering 
av helsetjenesten, og spesielt de tjenestene som 
tilbys innen persontilpasset medisin. Området er 
satt sammen av byggesteiner som måler helsetje-
nesten på likebehandling, genetiske undersøkelser, 
investering i forskning nasjonale helsestrategier og 
tilgang til pasientportaler. 

Nederland scorer høyest på helsetjenestens evne 
til å ta i bruk persontilpasset medisin med en 
score på 67/100. Norge rangeres som nr 19 med en 
score på 39/100.

Overordnet rammeverk  
Dette hovedområdet vurderer hvor godt det over-
ordnede rammeverket er tilrettelagt for persontil-
passet medisin. Området er satt sammen av fem 
byggesteiner; som tilgang til data for forskning, 
biobanker, pasienters vilje til å dele helsedata, 
sosiale helsedeterminanter, investeringsvilje. 

Finland rangeres som nummer en på dette feltet 
med en score på 90/100. Norge er nr 5 med 67/100.

Digitalisering, helseinformasjon og IT
Data, helseregistre og digitale løsninger er viktige 
drivere for innføring av persontilpasset medisin 
i helsetjenesten. Dette hovedområdet fokuserer 
på de teknologiske løsningene i helsetjenesten, og 
hvor godt de legger til rette for persontilpasset 
medisin. Området består av byggesteiner som 
bruk av elektroniske journaler, helseregistre, infra-
struktur og pasientens tilgang til egne data. 

På dette hovedområdet er det Estland som range-
res høyest, igjen med en score på 94/100, og Norge 
er nr 9 med 66/100

Helseprodukter og teknologiske løsninger
Dette hovedområdet omhandler konkrete me-
disinske og teknologiske løsninger som brukes i 
behandlingen. Byggesteinene på dette området er 
tilgang til medisinsk behandling, bruk av bærbar 
teknologi samt digital beslutningsstøtte. 

Essensen for hovedområdet er om pasienter og 
behandlere har tilgang til de nødvendige verktøye-
ne for persontilpasset medisin. 

Tyskland er rangert høyest her med en score på 
93/100 mens Norge er nr 15 med 43/100.

Norge – dårligst i Norden, men best på 
noen viktige områder 
Norge rangeres lavest av de Nordiske landene 
på persontilpasset medisin. Totalt sett rangeres 
vi som nummer 14 av 34 europeiske land, med 
en totalscore på 54/100. Våre naboland gjør det 
langt bedre med betydelig høyere score enn Norge. 
Finland er rangert som nr 1, Sverige som nr 3 og 
Danmark som nr 7 av totalt 34 land. 



34 Roche Norge - Persontilpasset kreftbehandling

På de fire hovedområdene rangeres Norge som følger: 

Område Rangering Score

Helsetjenestens evne til å levere persontilpasset medisin 19 39

Overordnet rammeverk 5 67

Digitalisering, helseinformasjon og IT 9 66

Helseprodukter og teknologiske løsninger 15 43

Totalt 14 54

Dersom vi tar utgangspunkt i hovedområdene, 
skiller ikke Norge seg ut verken i sterk positiv eller 
sterk negativ retning. Men dersom vi går ned på 
byggestein-nivå, er det enklere å se hvor vi har 
gode forutsetninger, hva som er våre utfordringer 
og hvilke land vi kan lære av. 

Norge er «best i klassen» når det kommer til 
forskning, og vi har en «delekultur» slik at 
forskningsmiljøene i stor grad bygger videre på 
hverandres forskning heller enn å konkurrere med 
hverandre. Her er vi et foregangsland. Kreftre-
gisteret er også ett av våre fortrinn, som det kan 
bygges videre på f.eks. for å registrere genomse-
kvenser og effekt av nye behandlingsmetoder.

På sosial mobilitet og levekår er Norge best, 
sammen med Sverige og Finland – her får alle tre 
landene en score på 100. Det er viktig for en bæ-
rekraftig helsetjeneste med et likeverdig tilbud til 
hele befolkningen. Dette er elementer som kjenne-
tegner de Nordiske landene og som gjør at Norge 
har et godt grunnlag for å etter hvert gjøre person-
tilpasset medisin tilgjengelig for alle uansett kjønn, 
alder, bosted og sosiale faktorer. 

Den norske helsetjenesten er godt utbygd og skal 
sikre et likeverdig tilbud for hele befolkningen. 
Derfor kan det ved første øyekast virke overrasken-
de at Norge kun rangeres som nummer 19 på helse-
tjenestens evne til å levere persontilpasset medisin. 

Når vi ser nærmere på byggesteinene, skyldes 
dette først og fremst mangelen på gode nasjonale 
strategier for å implementere persontilpasset me-
disin og svak tilgang til pasientportaler. 

Når det gjelder pasientenes tilgang til egne data, 
scorer Norge veldig lavt, som nr 28 av 34, sam-
menliknet med Sverige som ligger på 1. plass 

Dette er kun noen av de såkalte byggesteinene som 
trekkes frem i indeksen. Det er imidlertid viktig å 
se på helheten og diskutere hva som er årsakene 
til rangeringen, for å forstå hvor det er nødvendig 
å ta grep for å skape et helsevesen tilrettelagt for 
integrering av persontilpasset medisin.

Dette kan Norge lære av de som er  
lengst fremme
Et av målene med indeksen – er at de ulike lande-
ne skal la seg inspirerer og lære av de landene som 
har kommet lengst med integreringen av person-
tilpasset medisin. 

Finland scorer høyest i Europa med en score på 73 
av 100, Sverige og Danmark er henholdsvis num-
mer 3 og nummer 7, mens Norge er rangert sist av 
de nordiske landene, som nr 14. 

Finlands fortrinn er blant annet at de har et godt 
miljø for innovative teknologiselskap i vekst 
(«tech scale-ups») som gjør det enklere å utvikle 
og introdusere nye teknologiske løsninger. Sverige 
har et godt utviklet system for å støtte pasienter 
i å ta vanskelige beslutninger i møte med nye og 
ukjente behandlingsmetoder. I Tyskland, som er 
rangert som nummer 2 av de 34 landene, har pasi-
entene god tilgang til en rekke innovative behand-
lingsmetoder, i tillegg til gode e-helse løsninger. 

Det er ingen fasit på hvordan et land kan gjøre 
persontilpasset medisin til en integrert del av 
helsetjenesten. Det er mange veier til mål: Indek-
sen er basert på uavhengige datakilder. Målet ned 
indeksen, er at man med utgangpunkt i uavhengi-
ge datakilder kan utvikle målrettede tiltak, basert 
på evidens heller enn synsing, og la seg inspirere 
av land som allerede har funnet gode løsninger. 
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Vi trenger et 
taktskifte
Persontilpasset medisin gir 
store muligheter for bedre 
kvalitet i pasientbehandlingen, 
effektivisering av helsetjenesten, 
men også fremtidig nærings-
utvikling og verdiskaping. Til 
sammen gjør dette at flere land 
ønsker å ligge i front i denne 
utviklingen.  
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Vi har et godt utgangspunkt og politisk  
vilje. Spesialisthelsetjenesten i Norge er eid og styrt 
av staten. Tjenesten holder generelt god kvalitet og er 
tilgjengelig for alle. Vi har noen av verdens beste og 
mest omfattende nasjonale helseregistre og bioban-
ker. Vi har forskningsmiljøer med høy kompetanse. 
Det gir oss et meget godt utgangspunkt for å ta i 
bruk persontilpasset medisin i pasientbehandlingen. 

Likevel er det fortsatt et stykke igjen før vi kan si at 
persontilpasset medisin er tatt i bruk i den norske 
helsetjenesten.  Det er imidlertid politisk ønske og 
vilje til å innføre persontilpasset medisin i Norge. I 
regjeringens politiske plattform omtales persontil-
passet medisin som følger: 

 «Regjeringen vil stimulere til videreutvikling av per-
sontilpasset medisin», Granavolden-plattformen.

Helseministeren har fulgt opp dette og løftet frem 
persontilpasset medisin i sin sykehustale i både 
2018 og 2019, og har gitt flere oppdrag, både til de 
regionale helseforetakene og Helsedirektoratet. Et 
utvalg av disse signalene og oppdragene er samlet i 
vedlegg til denne rapporten. 

Det siste året har det skjedd mye positivt. Vi er på 
gang. Av særlig stor betydning er at vi er godt i gang 
med å få på plass en infrastruktur for genetiske 
tester og nødvendig infrastruktur for å tolke data-
ene. IMPRESs-studien, CONNECT-samarbeidet, 
videreutviklingen av Nye Metoder, samt etablering 
av Fagrådet trekkes også frem som viktige skritt på 
veien. Likevel er det en utålmodighet, blant annet i 
fagmiljøene.

«Men i praksis er det dessverre ikke så mye som har 
skjedd det siste året med tanke på hvor mange pasi-
enter som i klinisk praksis får tilbud om diagnostikk 
i form av genpaneler og deretter eventuelt tilbud om 
målrettet behandling», Daniel Heinrich, overlege 
Akershus Universitetssykehus, Leder av Norsk Onko-
logisk Forening. 

Vi må få til et nødvendig taktskifte. Mangler de 
politiske grepene?  Eller står manglende tillit i veien 
for offentlig-privat samarbeid? Hvor er egentlig de 
største flaskehalsene? 

Det er flere forhold som gjør innføringen krevende. 
De vi har snakket med peker på noen fellesfaktorer; 
Finansieringssystemene er fremdeles i utakt med 
utviklingen og vi har et stykke igjen før vi har på 
plass digitale løsninger som støtter opp om inn-

føringen av persontilpasset medisin. Det er også 
usikkerhet om hvordan økonomien i helsetjenesten 
og samfunnet påvirkes av innføring av persontil-
passet medisin.  

Partipolitikk og 
persontilpasset 
medisin
I 2021 er det stortingsvalg. Gjennom 2020 og videre 
inn i 2021 forbereder de ulike partiene sine parti-
programmer, som de  går til valg på. Helsepolitikk 
betyr mye for den enkelte av oss så helsepolitikken 
er forventet å få en sentral plass i partienes parti-
programmer for valget i 2021.  

Noen av partiene har allerede lagt frem sine parti-
programutkast. Både Høyre og Arbeiderpartiet om-
taler helt konkret persontilpasset medisin i forbin-
delse med sin helsepolitikk for den kommende 
fireårsperioden 2021–2025. Her er noen utdrag fra 
de politiske målsetningene som de to største parti-
ene har satt seg på feltet:

Høyre følger opp sitt tidligere engasjement for per-
sontilpasset medisin og ønsker å  «Stimulere til vi-
dereutvikling av persontilpasset medisin».

Arbeiderpartiet har tidligere hatt klare ambisjoner 
på området og skriver at de vil «… legge til rette for 
at persontilpasset medisin blir tilgjengelig i Norge». 

Persontilpasset medisin er noe som opptar helsepoli-
tikerne våre. Både fordi det representerer nye mulig-
heter for oss den dagen vil blir pasienter, men også 
fordi det vil endre helsetjenesten vår, og fordi det er 
usikkerhet forbundet med hvordan det vil påvirke 
økonomien i helsetjenesten og i samfunnet vårt.
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Viktige hindre må forseres
I det følgende peker vi på noen av hindrene som trekkes 
frem som de viktigste av de vi har snakket med. 

Finansieringssystemene er fremdeles i 
utakt med den medisinske utviklingen
Finansieringssystemet skal bidra til å understøtte 
sørge-for-ansvaret til de regionale helseforetakene. 
Dersom finansieringssystemet ikke er tilpasset den 
teknologiske og medisinske utviklingen kan dette 
bidra til å forsinke innføringen. 

Det mangler refusjonstakster for sykehusene som tar 
inn over seg kompleksiteten i den molekylære testin-
gen og diagnostikken som er nødvendig i persontil-
passet medisin. Per i dag er refusjonstakstsystemet 
først og fremt laget for enkle genetiske undersøkel-
ser, mindre genpaneler – men ikke for større gen-
paneler eller fullskala genomtester som også krever 
tung bioinformatiske verktøy og kompetanse.  

Helsedirektoratet har vist til at det er en utfordring 
at refusjonstakstene ikke oppdateres i tråd med den 
medisinskfaglige utviklingen. Det betyr at takstene 
ikke nødvendigvis reflekterer de reelle kostnadene, 
kan virke sementerende, og gi utilsiktede konsekven-
ser for pasientbehandlingen.

Innsamling, integrasjon og deling av data
Å gi hver enkelt pasient den beste behandlingen 
krever at all relevant informasjon tas i bruk. Vi 
trenger derfor strukturert innsamling, integrasjon 
og deling av data fra flere kilder, som legger til rette 
for kunnskapsbaserte avgjørelse i pasientbehand-
lingen og som fremmer helseinnovasjon. Samtidig 
skal personvernet ivaretas. Dette er krevende siden 
det i dag er så mange ulike IKT-løsninger i helsetje-
nesten. 

Det pågår mye arbeid for å forbedre og samordne 
IKT-løsningene i helsetjenesten. Modernisering av 
de elektroniske pasientjournalene og utvikling av 
«En innbygger- en journal» er et av de viktigste.13 

Videre skal Helseanalyseplattformen, eid av Direk-
toratet for e-helse, gjøre det enklere å få tilgang til 
helsedata og legge til rette for avanserte analyser 
på tvers av ulike datakilder både for offentlige og 
private aktører. Plattformen skal bidra til at forskere, 
helsetjeneste og næringsliv og andre får trygg og sik-
ker tilgang til dataene for alle legitime formål. Slike 
helsedata er avgjørende i utviklingen av persontil-
passet medisin.

Det er behov for nasjonale løsninger – som snakker 
sammen – for innsamling, integrasjon, lagring og 
behandling av store mengder helseopplysninger, 
samtidig som krav til personvern og sikkerhet ivare-
tas. Med andre ord: vi trenger å bygge et økosystem 
som legger til rette for en datadrevet og persontil-
passet helsetjeneste. 

Usikkerhet om økonomiske konsekvenser
Vi blir flere eldre og flere lever lenger med kronis-
ke sykdommer. Med medisinske og teknologiske 
fremskritt flyttes grensene for hva som er mulig å 
diagnostisere og behandle. Vi kan forvente en kraftig 
økning i etterspørselen etter helsetjenester i årene 
fremover. Samtidig øker de offentlige utgiftene mer 
enn inntektene. Dette gjelder alle OECD-land. 

Det er stor usikkerhet og få studier på hvordan den 
økonomiske bærekraften i helsetjenesten og sam-
funnet vil påvirkes ved innføring av persontilpasset 
medisin. Det kommer også klart til uttrykk blant 
dem vi har snakket med i arbeidet med rapporten.

Står vi ovenfor en vedvarende utfordring med øken-
de utgifter som følge av persontilpasset medisin? 
Eller kan persontilpasning bety økte utgifter på noen 
områder, men besparelser på andre? Eller kan det 
bety økte utgifter på kort sikt, men besparelser på 
lengre sikt? 
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Fremtiden 
er persontilpasset  
– fremtiden er på vei 
Vi mener at persontilpasset medisin i fremtidens 
helsetjeneste vil kunne gi mer helse for pengene.  
Det er dyrt å være syk. Det er dyrt å gi behandling 
som ikke virker, og som også kan føre til unødvendige 
bivirkninger, seneffekter og forverring av sykdom. 
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Dempe offentlige utgifter og bygge norsk 
helsenæring
Målet for persontilpasset medisin er at hver enkelt 
pasient skal få en mer presis diagnose, behandling 
og oppfølging. Behandling som er tilpasset pasi-
entens biologiske forhold og som dermed virker 
mer målrettet for den enkelte pasient, kan føre til 
at vi kan holde oss friskere lenger, og delta sosialt, 
i studier eller i arbeidslivet. For samfunnet kan 
dette potensielt gi besparelser i form av kortere 
sykemeldinger, færre uføretrygdede og reduserte 
utgifter på andre budsjetter. På den måten kan 
persontilpasset medisin bidra til en mer bærekraf-
tig helsetjeneste i fremtiden.

 «Det trenger det ikke være noen automatikk i at 
persontilpasset medisin vil gjøre helsetjenesten 
dyrere enn i dag. Om vi gjennom persontilpasset 
medisin kan finne riktig behandling til den enkel-
te, vil det være en «good return on investment». 
Pengene brukes der de har effekt og pasienten slipper 
å få behandlinger som ikke virker eller å utsettes 
for bivirkninger av behandling som ikke har effekt», 
Kjetil Taskén, Instituttleder, Prof. dr.med., Institutt 
for kreftforskning, Oslo Universitetssykehus –  
Radiumhospitalet

Persontilpasset medisin kan også bidra til å bygge 
en norsk helsenæring. Får vi til et godt samarbeid 
mellom den offentlige helsetjenesten, forsknings-
miljøene og helsenæringen er veien kortere til at 
Norge også kan bidra med innovative løsninger. 
Det gjelder både nye diagnostiske metoder, be-
handlingsmetoder, digitale løsninger og medisinsk 
utstyr. Det kan gi arbeidsplasser, inntekter og 
fremtidig verdiskapning. 

Presis medisin for Norge 
Særlig vil dette være tilfelle når flere byggesteiner 
er på plass. Da kan vi kan ta steget fra persontil-
passet medisin til en persontilpasset helsetjeneste. 

I et slikt økosystem kan persontilpasset helsetje-
neste gi bedre helsetjenester for den enkelte, løfte 
helsetjenesten som helhet, og sørge for at tilmålte 
ressurser brukes der behovet er størst. 

I et slikt økosystem kan en persontilpasset helse-
tjeneste bidra til økonomisk bærekraft i helsetje-
nesten og i velferdssamfunnet. På den måten kan 
persontilpasning gi reduserte offentlige utgifter og 
fremtidig verdiskapning – og være presis medisin 
for Norge.

I Norge er likeverdige helsetjenester til alle 
uavhengig av kjønn, alder, bosted og økonomi en 
grunnleggende verdi. Denne verdien har stor opp-
slutning, både i befolkningen og blant politikerne. 

Om lag 550 000 nordmenn har privat helseforsik-
ring, enten ved at de har tegnet selv eller gjennom 
sin arbeidsgiver. 

Målet om likeverdige helsetjenester kan utfordres 
dersom systemer og rammebetingelser i helsetje-
nesten, ikke tilpasses utviklingen av innovative 
teknologiske helseløsninger og nye behand-
lingsmetoder til stadig mindre pasientgrupper. 

Vi må derfor fjerne hindre og finne løsninger for 
innføring av persontilpasset medisin. I motsatt 
fall kan persontilpasset behandling bidra til at de 
som har nok ressurser selv betaler, eller bruker sin 
helseforsikring for å få tilgang til persontilpasset 
medisin. 

Roche vil løfte frem fire grep som kan bidra til 
et nødvendig taktskifte. Målet er å utfordre, enga-
sjere og skape debatt. Vi håper det kan bidra til å 
gi økt fart og kraft på veien frem mot en persontil-
passet helsetjeneste:   

1. Fjern barrierer for implementering i helsetjenesten 

 Det må sørges for at refusjons- og takstsystemene 
endres i takt med den medisinske og teknologiske 
utviklingen, og at de tar hensyn til nye arbeidspro-
sesser og verktøy f.eks. innenfor bioinformatikk 
Usikkerheten knyttet til de økonomiske konse-
kvensene av innføring av persontilpasset medisin 
må reduseres. Usikkerhet i datagrunnlaget er i dag 
til hinder for innføring av persontilpasset medisin 
som er målrettet mot stadig mindre pasientgrupper. 

Dette kan blant annet gjøres ved å legge til rette 
for nye løp for innføring av nye metoder slik som 
midlertidig tilgang, eller fleksible prisløsninger som 
understøttes av real-world data/registerdata. 

De regionale helseforetakene bør videre sørge for 
omforente og enhetlige planer for innføring av 
persontilpasset medisin slik at pasienter får lik til-
gang til persontilpassede helseløsninger uavhengig 
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av bosted. I tillegg til investeringer i infrastruk-
tur, nødvendig utstyr og standardiserte rutiner 
for genetiske analyser, bør kompetanseutvikling 
prioriteres, inkludert kartlegging av kompetanse- 
og ressursbehov i helsetjenesten på både kort og 
lengre sikt. 

For å sikre nødvendig prioritering og oppfølging 
bør helsemyndighetene fortsatt stille tydelige 
styrings- og rapporteringskrav til underliggende 
foretak og etater. 

2. Utnytt potensialet som ligger i gode helsedata

For å implementere persontilpasset medisin, og 
transformere helsetjenesten til en persontilpasset 
helsetjeneste, er strukturert innsamling og robuste 
analyser av helsedata en nødvendighet. Norge har 
allerede gode registre og scorer i indeksen som er 
gjennomført høyt på tilgang til og deling av data 

for forskningsformål. Men det er generelt behov 
for å stimulere til ytterlige fart i implementering 
av digitale løsninger i klinikken, og legge til rette 
for at integrerte data fra flere kilder kan benyttes 
til kliniske beslutninger for hver enkelt pasient. 

3. Sett fart gjennom offentlig-privat samarbeid

I stortingsmelding om helsenæringen løfter regje-
ringen frem helsenæringen som en viktig

vekstsektor. For å hente ut potensialet raskest mulig 
må det imidlertid bygges en sterkere kultur for 
samarbeid og dialog mellom helsetjenesten og hel-
senæringen – med respekt for hverandres ståsteder. 

Begge parter har et ansvar for å bidra til å få 
opp implementeringstakten. Feltet er  egnet for 
utstrakt strategisk partnerskap mellom helsetje-
nesten og helsenæringen, også på tvers av lande-
grensene. Dette er langsiktige samarbeidsmodeller 
der begge parter fokuserer på å sammen utvikle 
nye innovative løsninger. Den planlagte IM-
PRESs-studien og CONNECT-samarbeidet er et 
godt eksempel på dette. 

4. Se til andre land

Vi bør se til andre land, for inspirasjon, læring og 
samarbeid på tvers av landegrensene.

I denne rapporten har vi sett at den gjennomførte 
analysen Personalized Health Index som viser at 
andre land har høyere implementeringstakt enn 
Norge, og at vi på tross av et godt utgangspunkt er 
i blitt hengende etter. 

Målet med indeksen er ikke rangeringen i seg 
selv, men at landene skal lære av hverandre, 

for å sikre en god innføring av persontilpasset 
medisin i de ulike landenes helsetjenester. 

Det er også et stort potensial for sterkere 
samarbeid mellom de nordiske landene. Vi 
står langt sterkere sammen, med om lag 30 
millioner innbyggere i Norden, enn med våre 
5 millioner i Norge alene. Norden kan dermed 
bli en viktig arena for innføring av persontil-
passet medisin og utvikling av en persontilpas-
set helsetjeneste. 

Norge har forutsetningene for å representere gullstandarden og bli det første landet i verden  
der persontilpasset medisin er tilgjengelig for alle – ikke bare de få.

Med riktige grep kan Norge bygge en helsenæring som kan gi viktige inntekter og bidra til  
fremtidige verdiskaping og bærekraft. På den måten kan persontilpasset medisin for den enkelte også bli 
presis medisin for Norge.
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Vedlegg
Viktige myndighetssignaler

Nasjonal strategi for persontilpasset medisin i helsetjenesten 2017-2021
I 2013 ga Helse- og omsorgsdepartementet Hel-
sedirektoratet i oppdrag å utrede persontilpasset 
medisin i helsetjenesten. Resultatet er «Nasjonal 
strategi for persontilpasset medisin i helsetje-
nesten 2017–2021». Nå arbeides det med å imple-
mentere tiltakene i strategien. 

Strategien anbefaler en nasjonal kompetanseopp-
bygging på tvers av fagområder. Den anbefaler re-

gionale kompetansesentre som knyttes sammen i et 
nasjonalt nettverk. Den peker på behov for kliniske 
rutiner for kvalitetssikring av diagnostisering. Hel-
sedirektoratets nasjonale strategi for persontilpasset 
medisin involverer en rekke aktører, der Helsedirek-
toratet, de regionale helseforetakene, Direktoratet 
for e-helse, Forskningsrådet og Folkehelseinstituttet 
er de mest sentrale.

Handlingsplan for forskning og innovasjon innenfor persontilpasset medisin 
(2018–2021)
Forskningsrådet har utarbeidet en handlingsplan 
for forskning og innovasjon om persontilpasset 
medisin.14 Målet er å synliggjøre betydningen av 

persontilpasset medisin, stimulere til internasjo-
nalt samarbeid og styrke samarbeid mellom ulike 
sektorer – helsetjeneste, næringsliv og akademia.

Nasjonale bevilgninger over helse- og omsorgsdepartementets budsjett
2017: I statsbudsjettet for 2017 ble det bevilget til 
sammen 8 millioner kroner til oppbygging og drift 
av en nasjonal, anonymisert database over genetis-
ke varianter hos norske pasienter, samt etablering 
av et nasjonalt nettverk med oppbygging av regi-
onal, tverrfaglig kompetanse om persontilpasset 
medisin i alle helseregionene.

2018: I statsbudsjettet for 2018 ble det bevilget til 
sammen 19 millioner kroner til oppfølging av til-
tak i Nasjonal strategi for persontilpasset medisin 
(2017–2021) til oppbygging og drift av en nasjonal, 
anonymisert database over genetiske varianter 
hos norske pasienter og til etablering og drift av 
et nasjonalt nettverk med oppbygging av regional, 
tverrfaglig kompetanse om persontilpasset medisin 
i alle helseregionene. (14,2 millioner kroner gå til 
etablering og drift av variantdatabasen og 5 millio-
ner kroner til kompetansenettverket).

2019: I 2019 ble det bevilget til sammen 
25,7millioner kroner til videre oppbygging og 
drift av en nasjonal, anonymisert database over 
genetiske varianter hos norske pasienter og til et 

nasjonalt kompetansenettverk for persontilpas-
set medisin.

2020: I 2020 ble det bevilget 30,7 millioner kroner 
til oppbygging og drift av en nasjonal, anonym 
database over genetiske varianter hos norske pa-
sienter og etablering av et nasjonalt nettverk med 
oppbygning av regional, tverrfaglig kompetanse 
om persontilpasset medisin i alle helseregionene. 
Nettverket skal understøtte implementeringen av 
molekylær diagnostikk. Midlene skal også benyttes 
til å understøtte Helsedirektoratets oppdrag om 
utredning av juridiske, tekniske og etiske sider 
ved behandling av genetiske helseopplysninger til 
helsehjelp, forskning og kvalitetssikring.

2021: I 2021 er det foreslått å bevilge 61,3 milli-
oner kroner til persontilpasset medisin. Midlene 
skal sikre videre innføringen av persontilpasset 
medisin. Det skal bl.a. etableres en infrastruktur 
for kliniske studier som omfatter presisjonsdiag-
nostikk. I tillegg skal tilskuddet benyttes til å starte 
arbeidet med å utrede og etablere et nasjonalt 
genomsenter med tilhørende register for lagring og 
bruk av genetiske opplysninger. 
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Statsrådens årlige sykehustale
2018: «Det har vært en enorm utvikling innen 
kunnskap, nye metoder og persontilpasset me-
disin. Vi trenger nye verktøy som gjør det mulig 
for behandlere å ha oversikt. Det kommer mer 
persontilpasset medisin, og hvis vi håndterer det 
på riktig måte, kan det spare oss for store ressurser. 
Det er ikke bærekraftig å bruke penger på å gi pa-
sienter behandling som ikke virker. For pasienten 
er det selvfølgelig mye bedre å få en behandling 
som er tilpasset deres sykdom. Men vi må sikre at 
nye metoder og behandlinger har effekt, og at de 
ivaretar pasientsikkerheten før vi tar dem i bruk», 
helseminister Bent Høie, sykehustalen 2018.

2019: «Vi er i et hamskifte der behandling kan 
tilpasses mer og bedre til den enkelte pasient. 
Persontilpasset medisin vil gjøre at flere behand-
linger skreddersys til den enkelte i fremtiden. Dette 
er en utvikling den norske helsetjenesten ikke er 
godt nok forberedt på … Persontilpasset medisin 
gir oss nye, fantastiske muligheter. Persontilpasset 
medisin gir mer målrettet behandling, og kan være 
ressursbesparende, fordi vi begrenser behandlin-
gen til de pasientene som faktisk har nytte av den. 
Systemet for nye metoder må utvikle seg for å ta 
høyde for utviklingen av persontilpasset medisin», 
helseminister Bent Høie, sykehustalen 2019.

2020:  -

Helse- og omsorgsdepartementets oppdrag til de regionale helseforetakene 
2018: De regionale helseforetakene skal sikre 
etablering og drift av infrastruktur som kan legge 
til rette for utvikling og bruk av molekylære tester, 
genpaneler og bruk av biomarkører i forskning og 
persontilpasset behandling. 

Det skal legges til rette for pasientforløp som inte-
grerer forskning og klinikk, i tråd med anbefaling 
i Nasjonal strategi for persontilpasset medisin i 
helsetjenesten. 

De regionale helseforetakene skal utrede hvordan 
innføring og bruk av persontilpasset medisin kan 
håndteres i Nye Metoder i tråd med de vedtatte 
prioriteringskriteriene, herunder beslutninger på 
enkeltpasientnivå. Det bør vurderes om ekspert-
panelet kan ha en rolle i dette arbeidet.

2019: Helse Sør-Øst fikk ansvar for å bygge opp 
og drifte en nasjonal, anonym database over gene-
tiske varianter hos norske pasienter og etablering 
av et nasjonalt nettverk med oppbygning av regi-

onal, tverrfaglig kompetanse om persontilpasset 
medisin i alle helseregionene. Midlene skal også 
benyttes til å understøtte Helsedirektoratets opp-
drag om utredning av juridiske, tekniske og etiske 
sider ved behandling av genetiske helseopplysnin-
ger til helsehjelp, forskning og kvalitetssikring.

2020: De regionale helseforetakene skal, under 
ledelse av Helse Midt-Norge RHF, utrede og 
implementere ordninger for midlertidig innføring 
og revurdering av nye metoder i Nye metoder for å 
tilrettelegge for innføring av persontilpasset medi-
sin i tjenesten. Senere tilføyelse: Det forutsettes at 
universitetene involveres i arbeidet der det er rele-
vant. Ny frist for oppdraget settes til 1. juni 2021.

De regionale helseforetakene skal, under ledelse 
av Helse Sør-Øst RHF, legge til rette for bruk av 
molekylære tester, genpaneler og biomarkører i 
forskning og klinisk praksis og samordne nasjo-
nal infrastruktur for persontilpasset medisin til 
forskning og klinikk.

Helse- og omsorgsdepartementets tildelingsbrev til Helsedirektoratet
2019: Helsedirektoratet skal gjennomføre en 
utredning av juridisk, tekniske og etiske sider ved 
behandling av genetiske helseopplysninger til helse-
hjelp, forskning og kvalitetssikring. Dette omfatter; 
deling av tolkede genetiske varianter på tvers av 
helseforetakene når de yter helsehjelp, og nasjo-
nal løsning for lagring og behandling av rådata/
helseopplysninger fra kliniske genomundersøkelser 
for helsehjelp og forskning. Arbeidet skal gjøres i 
samarbeid med Direktoratet for e-helse.

Helsedirektoratet skal starte arbeid med informa-
sjonstiltak som kan øke den generelle kunnskapen 
i befolkningen og helsetjenesten om persontilpas-
set medisin, herunder betydningen av genetiske 
undersøkelser og selvtester.

2020: Helsedirektoratet skal koordinere og følge 
opp nasjonal strategi for persontilpasset medisin, 
herunder utredning av regulering, kompetansebe-
hov og finansieringsordninger. 
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Persontilpasset medisin for dummies – ord og begreper

Arvestoff
Består av DNA. Menneskets arvestoff er fordelt på 46 
kromosomer (23 par, med ett sett fra mor og ett fra far) 
som ligger i cellekjernen. Alle cellene i hele organismen 
(unntatt kjønnscellene og røde blodceller) inneholder 
det samme arvestoffet, men hvilke deler av arvestoffet, 
hvilke gener, som er aktive varierer fra celletype til 
celletype.

Biomarkører
Biomarkører er stoffer eller molekyler som kan måles 
eller påvises i en kropp eller celle, og som sier noe om 
en underliggende tilstand.

Biobank
En samling biologisk materiale, for eksempel blod. Kan 
også inkludere informasjon som en får ved analyse av 
det biologiske materialet.

DNA
DNA er forkortelse for deoksyribonukleinsyre. DNA 
utgjør arvematerialet i alle levende celler. DNA er 
bygget opp av basene adenin (A), cytosin (C), tymin 
(T) og guanin (G). DNA er organisert i ulike pakker, 
gener, som oversettes til proteiner inne i kroppens celler. 
Endringer av sekvensen eller rekkefølgen av basene i et 
gen kan forårsake feil i proteinene. Disse feilene kan gi 
unormal aktivitet eller feil i samspillet med andre prote-
iner og sykdom kan oppstå som et resultat av dette.

Ekspertpanelet
Spesialister som kan utrede pasienter med livstruende 
sykdom for utprøvende behandling i utlandet dersom 
alle tilgjengelige behandlingsformer har blitt forsøkt.

Gen
Et gen er en sekvens i et DNA-molekyl som koder for ett 
eller flere proteiner, og påvirker slik egenskapen ved en 
organisme. Mennesker har trolig rundt 25 000 gener.  

Genetiske undersøkelser
Undersøkelse av en persons arvestoff (DNA) for å iden-
tifisere variasjon i et gen eller en gensekvens. Brukes 
som regel til å diagnostisere sykdom, eller til å anslå 
risiko for fremtidig genetisk sykdom, men kan også gi 
informasjon om andre arvelige egenskaper. 

Genom
Det totale arvematerialet i en organisme. Alt arvestoffet 
(DNA) i en cellekjerne utgjør et genom. Det menneske-
lige genomet er bygget opp av om lag 3 milliarder baser.

Genotype 
Betegnelse på individets arveanlegg. 

Genpanel
Et genpanel er et forhåndsdefinert utvalg av gener som 
kan analyseres i en og samme undersøkelse.

Gensekvensering
Metode for å fastslå rekkefølgen av basene i et individs 
arvestoff. 

Immunterapi
En medisinsk behandling hvor kroppens immunceller 
stimuleres til å bekjempe sykdom, for eksempel ved å 
angripe kreftceller.

Kliniske studier
Forskning direkte på mennesker, hvor nye behandlinger 
og medisiner testes før de tas i bruk. Kliniske studier 
kartlegger om medisinen/behandlingen virker, om den 
er sikker, hvem den virker for, hvilke bivirkninger som 
kan forekomme og hvilken dose som bør gis.

Metodevurdering
En systematisk vurdering av forskning om effekt og 
sikkerhet av tiltak for forebygging, diagnostisering, 
behandling, rehabilitering eller organisering av helsetje-
nester. En metodevurdering synliggjør også konsekven-
ser ved beslutninger, ved å vurdere økonomiske, etiske, 
sosiale, organisatoriske eller juridiske konsekvenser. 
Det engelske begrepet er health technology assessment 
(HTA).

Molekyler
Kroppens minste bestanddeler er molekyler. Disse har 
alle viktige oppgaver og kan variere i noen grad mellom 
individene. I kreftsykdommer er det noen molekyler 
som ikke virker som de skal og forstyrrer den normale 
funksjonen til cellene våre, eller som er et kjennetegn på 
kreften uten at vi kjenner funksjonen. 

Molekylær diagnostikk og presisjonsmedisin
Diagnostikk og behandling som retter seg spesifikt mot 
molekyler som er kartlagt å ha en rolle i kreftutviklin-
gen, eller kjennetegner kreften.

NGS – Neste Generasjons Sekvensering
Med NGS kan man sekvensere alle genene til en person, 
eventuelt et utvalg av gener, samtidig.

Off label-behandling utenfor protokoll
Bruk av medisiner i behandling av andre sykdommer 
enn det medisinen er registrert for.

Variant
Begrepet «variant» brukes til å beskrive et individs utga-
ve av et gen eller andre deler av et individs genom.
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