
1 GOD BIOETIKK – BEDRE SAMFUNN

RAPPORT

God bioetikk – bedre samfunn
Genetiske undersøkelser, biobanker og helseopplysninger 
brukt i helsevesen og forskning

2011



1. SAMMENDRAG ..............................................................................................................3 
2. Administrativt ................................................................................................................4

2.1 Mandat  ..............................................................................................................4
2.2  Arbeidsform og ansvar  ....................................................................................4
2.3 Tidsperiode  .......................................................................................................4
2.4 Omfang og avgrensinger  ..................................................................................4
2.5 Informasjonsinnhenting  ...................................................................................4

3. Bakgrunn .......................................................................................................................5
3.1 Innledning  .........................................................................................................5
3.2 Menneskerettigheter  ........................................................................................5
3.3 Genetiske undersøkelser  .................................................................................7
3.4 Biobanker  ..........................................................................................................9
3.5 Nasjonal forskningsinfrastruktur for biobanker  ...........................................10
3.6 Helseregistre ...................................................................................................10
3.7 Europeisk og nasjonal forskningsinfrastruktur – Biobanker og registre  ... 12

4. Dagens situasjon  ........................................................................................................13
4.1 Innledning  .......................................................................................................13
4.2 Sykehusvesenet – Pasientbehandling, registre, kvalitetsforbedring og  
forskning  ................................................................................................................13
4.3 Befolkningsundersøkelser  .............................................................................15
4.4 Overføring av forskningsdata til internasjonale databaser  .........................16
4.5 Inntrykk fra møter  ...........................................................................................19

5. Utfordringer  ................................................................................................................ 20
5.1 Innledning  ...................................................................................................... 20
5.2 Status til genetisk informasjon  ..................................................................... 20
5.3 Skal helgenomsekvensering og lignende undersøkelser regnes som  
prediktive undersøkelser?  ................................................................................... 20
5.4 Håndtering av uventete funn og overskuddsinformasjon  ............................21
5.5 Nasjonale helseregistre – Individrettigheter versus samfunnsbehov  ........21
5.6 Retten til å vite og bestemme over informasjon om seg selv  ..................... 22
5.7 Informert samtykke og helgenomsekvensering  .......................................... 22
5.8 Forskning uten forhåndsvurdering av REK  .................................................. 23

6.  Vurderinger og mulige løsninger  ..............................................................................24
6.1 Skal helgenomsekvensering og lignende undersøkelser regnes som  
prediktive undersøkelser?  ....................................................................................24
6.2 Håndtering av uventete funn og overskuddsinformasjon  ............................24
6.3 Nasjonale helseregistre – Individrettigheter versus samfunnsbehov  ........24
6.4 Retten til å vite og bestemme over informasjon om seg selv  ......................24
6.5 Forskning uten forhåndsvurdering av REK  .................................................. 25

7. Referanser  .................................................................................................................. 26

Ansvarlig redaktør: Sissel Rogne
Redaktør: Roger Bjugn 
Utgiver: Bioteknologinemnda 
Utgitt: 16.02.2011
ISBN: 978-82-91-68378-2 
Foto og grafisk produksjon: 
Bioteknologinemnda

Forsidefoto:iStockphoto
Foto i figurer: Fotosearch

Kun tilgjengelig elektronisk på 
www.bion.no
 
Postadresse: 
Postboks 522 Sentrum, 0105 OSLO
Besøksadresse: 
Rosenkrantz’ gate 11, Oslo
Internett: www.bion.no 
E-post: bion@bion.no 
 

Bioteknologinemnda er et frittstående, 
regjeringsoppnevnt organ og ble 
første gang oppnevnt i 1991. Nemnda 
er hjemlet i lov om humanmedisinsk 
bruk av bioteknologi m.m. og lov om 
fremstilling og bruk av genmodifiserte 
organismer. Foruten å være rådgivende 
i saker som angår bruk av bio- og 
genteknologi i relasjon til mennesker, 
dyr, planter og mikroorganismer, skal 
nemnda bidra til opplysning og debatt. 

I sine vurderinger skal nemnda spesielt 
vektlegge de etiske og samfunnsmessige 
konsekvensene ved bruk av moderne 
bioteknologi. 

Bioteknologinemnda har 21 medlemmer 
og observa tører fra sju departementer. 
Bioteknologi nemndas sekretariat er 
lokalisert i Oslo sentrum.  

Bioteknologinemnda har et budsjett 
på 8,3 millioner kroner for 2011.

INNHOLD
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Bioteknologinemnda er et rådgivende og frittstående organ 
for forvaltningen. Nemnda skal særlig vurdere og drøfte 
prinsipielle eller generelle spørsmål knyttet til biotekno-
logi og genteknologi. I handlingsplanen for 2010 ønsket 
nemnda bl.a. å belyse helgenomsekvensering og bruk av 
humant biologisk materiale og helseopplysninger i klinikk 
og forskning. Sekretariatet har derfor fått utarbeidet en 
rapport om dagens situasjon for å bidra til den løpende 
samfunnsdebatten om hvilke verdier og rammer som skal 
ligge til grunn for bruk av genetiske undersøkelser.  Kapit-
tel 2 omtaler administrative forhold knyttet til rapporten. 
Kapittel 3 gir en oversikt over nasjonale og internasjonale 
forhold knyttet til menneskerettigheter, genetiske under-
søkelser, biobanker, helseregistre og forskning. Kapittel 4 
viser hvordan humant biologisk materiale og helseopplys-
ninger i dag samles inn og brukes i sykehus og befolknings-
undersøkelser. Overføring av helseopplysninger til 
nasjonale helseregistre og internasjonalt forskningssam-
arbeid er også belyst. I kapittel 5 diskuteres utfordringer 
som dagens praksis og rammer reiser i forhold til hel-
genomsekvensering og håndtering av overskuddsinforma-
sjon og uventete funn. Videre diskuteres problemstillinger 
knyttet til obligatorisk overføring av helseopplysninger 
(inklusive genetiske undersøkelser) til nasjonale helse-
registre uten samtykke og bruk av slik informasjon uten at 
de registrerte informeres. Forhold til samtykke/unntak fra 
samtykke og mulighetene til faktisk å styre informasjon 
om seg selv diskuteres spesielt. I kapittel 6 beskrives 

mulige måter for å bedre håndtere noen av de utford- 
ringene som er omtalt i kapittel 5. Det foreslås bl.a.:
• praktiske rutiner for genetisk veiledning i forbindelse 

med helgenomsekvensering, 
• at det i prosjektprotokoller synliggjøres hvordan 

overskuddsinformasjon og uventete funn skal håndte-
res, 

• at bruken av personidentifiserbare helseopplysninger i 
nasjonale helseregistre begrenses, 

• at det etableres varslingsplikt for nasjonale helseregis-
tre når personidentifiserbare opplysninger utleveres til 
tredjepart,

• at også forskningsprosjekter som benytter anonymi-
serte opplysninger skal forhåndsvurderes av en 
uavhengig etisk komité.

Det påpekes videre at det må utredes bedre hvordan resul-
tatet fra genetiske undersøkelser skal håndteres hvis opp-
lysningene skal overføres til nasjonale helseregistre, slik at 
intensjonene med bioteknologiloven ivaretas.

1. SAMMENDRAG
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2.1 Mandat
I handlingsplanen for 2010 ønsket Bioteknologinemnda å 
belyse de utfordringene som ny teknologi for genetiske 
undersøkelser av mennesker (spesielt helgenomsekvense-
ring) reiser i klinikk og forskning. Med denne bakgrunnen 
har Bioteknologinemndas sekretariatet fått utarbeidet et 
dokument som belyser problemstillinger knyttet til gene-
tiske undersøkelser, biobanker og helseopplysninger.

2.2 Arbeidsform og ansvar 
Spesialrådgiver Roger Bjugn har arbeidet med infrastruk-
tur for biobanker og kliniske data (inklusive genetiske 
data) ved Oslo universitetssykehus. I forbindelse med at 
han skulle hospitere fire måneder i sekretariatet, ble det 
besluttet at han skulle få hovedansvar for å utforme doku-
mentet. Dokumentet skulle dekke de temaene som nemnda 
hadde beskrevet, men ellers fikk han frie rammer til å defi-
nere form og innhold på dokumentet. Det ble etablert en 
referansegruppe bestående av direktør Sissel Rogne og 
seniorrådgiver Grethe Foss.

For at det ikke skulle oppstå tvil om sekretariatets rolle i 
forhold til nemnda, ble det bestemt at dokumentet skulle få 
status som et fritt underlagsdokument hvor Roger Bjugn er 
ansvarlig for innhold og meninger. Etter ferdigstillelse av 
dokumentet skulle det så fremlegges for nemnda for even-
tuell videre behandling.

Bioteknologinemnda behandlet rapporten i møte 8. desem-
ber 2010. Nemnda mener at rapporten gir god informasjon 
om dagens praksis. Nemnda ønsker at rapporten skal dis-
tribueres aktivt og legges på nemndas hjemmeside (www.
bion.no) slik at flest mulig får tilgang til informasjonen.
 

2.3 Tidsperiode
Arbeidet med dokumentet ble utført i perioden juli til 
desember 2010. 

2.4 Omfang og avgrensinger
Dokumentet omfatter generelle forhold knyttet til gene-
tiske undersøkelser, biobanker og helseopplysninger rela-
tert til mennesker. I beskrivelsen av dagens situasjon er 
fokus på sykehus, nasjonale registre og store befolknings-
undersøkelser. Denne avgrensingen er gjort ettersom mes-
teparten av medisinsk forskning skjer i tilknytning til slik 
virksomhet. Forskning relatert til psykologi, sosiologi og 
lignende er ikke omtalt.

2.5 Informasjonsinnhenting
Informasjonsinnhentingen har bestått av følgende elemen-
ter:
• Relevante nasjonale og internasjonale dokumenter 
• Erfaringsmøter med 

• REK midt
• REK nord
• REK vest
• Tromsøundersøkelsen
• TOP-studien, Oslo universitetssykehus
• Senter for diabetesgenetikk, Haukeland universi-

tetssykehus
• Avdeling for medisinsk genetikk, Oslo universitets-

sykehus
• Deltagelse på konferansen «International Data Sharing 

Conference», Oxford, 20.–22. september 2010
• Deltakelse på nasjonalt «Fagmøte i medisinsk gene-

tikk», Tromsø, 18. november 2010

Det hadde vært ønskelig med mer informasjon fra avdelin-
ger for medisinsk genetikk, men innenfor den tidsrammen 
som var tilgjengelig lot dette seg ikke gjøre. Rapporten er 
derfor ikke fyllestgjørende på dette punktet.  

2. Administrativt
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3. Bakgrunn

3.1 Innledning
Mandatet for Bioteknologinemnda er å være et rådgivende 
og frittstående organ som særlig skal vurdere og drøfte 
prinsipielle eller generelle spørsmål knyttet til biotekno-
logi og genteknologi, herunder samfunnsmessige og etiske 
spørsmål. I sin handlingsplan for 2010 har nemnda bl.a. 
vedtatt å fokusere på genteknologi og bruk av humant bio-
logisk materiale.

Bioteknologinemnda har det siste året behandlet flere 
komplekse saker knyttet til genteknologi og bruk av 
humant biologisk materiale (rapporten Gode biobanker – 
bedre helse) (1) og helseopplysninger (rapporten Gode hel-
seregistre – bedre helse) (2) til ulike formål. I forbindelse 
med at bioteknologiloven skulle evalueres ønsket nemnda, 
i samsvar med sin handlingsplan, å utarbeide en egen rap-
port som belyser dagens situasjon og de utfordringene ny 
teknologi for genetiske undersøkelser (spesielt helgenom-
sekvensering) reiser i klinikk og forskning. Rapporten 
skulle dekke et bredt spekter av problemstillinger knyttet 
til genetiske undersøkelser, humant biologisk materiale og 
helseopplysninger. 

Medisinsk bruk av bioteknologi må skje i samsvar med prin-
sipper om respekt for menneskeverd, menneskerettigheter 
og personlig integritet. Det er Bioteknologinemndas inten-
sjon at dokumentet skal bidra til den løpende samfunnsde-
batten om hvilke verdier og rammer som skal ligge til grunn 
for videre bruk av bioteknologi for menneskers beste.  

3.2 Menneskerettigheter 

3.2.1 Menneskerettsloven
Menneskerettigheter er grunnleggende rettigheter som 
alle mennesker har, uansett rase, kjønn, religion eller 
annen status. Rettighetene regulerer først og fremst for-
holdet mellom stat og individ. Gjennom menneskerettslo-
ven (3) har Norge inkorporert følgende fem konvensjoner i 
norsk lov:
• Den europeiske menneskerettskonvensjonen
• FNs konvensjon om sivile og politiske rettigheter
• FNs konvensjon om økonomiske, sosiale og kulturelle 

rettigheter
• FNs konvensjon om barnets rettigheter
• FNs konvensjon om avskaffelse av alle former for 

diskriminering av kvinner

I den europeiske menneskerettighetskonvensjonen 
omhandler artikkel 8 retten til respekt for privatliv og 
familieliv. Det heter bl.a. at enhver har rett til respekt for 
sitt privatliv. Offentlig myndighet kan ikke gripe inn i utø-
velsen av denne rettigheten hvis ikke følgende tre kumula-
tive vilkår er oppfylt:

…i samsvar med loven og er nødvendig i et demokra-
tisk samfunn av hensyn til den nasjonale sikkerhet, 
offentlige trygghet eller landets økonomiske velferd, 
for å forebygge uorden eller kriminalitet, for å 
beskytte helse eller moral, eller for å beskytte andres 
rettigheter og friheter.

3.2.2 UNESCOs erklæringer om arveanlegg  og 
genetikk
De forente nasjoners organisasjon for utdannelse, viten-
skap og kultur (UNESCO) vedtok i 1997 en erklæring om 
menneskets arveanlegg og menneskerettigheter (4). I 2003 
vedtok UNESCO en erklæring om genetiske data (5). I 
denne erklæringen er status til genetisk informasjon sær-
skilt omtalt:

Article 4 – Special status
(a) Human genetic data have a special status because: 
  (i) they can be predictive of genetic predispositions 
concerning individuals;
    (ii) they may have a significant impact on the 
family, including offspring, extending over genera-
tions, and in some instances on the whole group to 
which the person concerned belongs;
   (iii) they may contain information the significance 
of which is not necessarily known at the time of the 
collection of the biological samples;
   (iv) they may have cultural significance for persons 
or groups.
(b) Due consideration should be given to the sensiti-
vity of human genetic data and an appropriate level 
of protection for these data and biological samples 
should be established.
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I 2005 vedtok UNESCO også en erklæring om bioetikk og 
menneskeretter (6).

3.2.3 Europarådets konvensjon om biomedisin
I 1997 vedtok Europarådet en egen konvensjon om men-
neskerettigheter og biomedisin (biomedisinkonvensjonen) 
(7). Konvensjonen trådte i kraft 1. desember 1999. Konven-
sjonen ivaretar enkeltmenneskets rettigheter ved medi-
sinsk forskning og behandling. Konvensjonen søker å 
beskytte menneskets verdighet, rettigheter og friheter 
gjennom en rekke prinsipper, og gjennom forbud mot mis-
bruk av biologiske og medisinske fremskritt. Kapittel 4 
omtaler særskilt genetikk. Her heter det bl.a.:

Article 12 – Predictive genetic tests
Tests which are predictive of genetic diseases or 
which serve either to identify the subject as a carrier 
of a gene responsible for a disease or to detect a 
genetic predisposition or susceptibility to a disease 
may be performed only for health purposes or for 
scientific research linked to health purposes, and 
subject to appropriate genetic counselling.

Norge ratifiserte konvensjonen 13. oktober 2006. Norge 
har også undertegnet en tilleggsprotokoll (8) til biomedi-
sinkonvensjonen. Denne protokollen gir utførlige regler 
om biomedisinsk forskning. Protokollen fremhever bl.a. 
prinsippet om at hensynet til den enkelte går foran hensy-
net til vitenskapens og samfunnets interesser, og at forsk-
ningen bare kan rettferdiggjøres hvis den har potensial 
til å generere vitenskapelig kunnskap som kan danne 
grunnlaget for helsefremmende tiltak. Protokollen krever 
at forskningsprosjekter godkjennes av kompetent organ i 
henhold til nasjonal lovgivning og inneholder bestem-
melser om vitenskapelig kvalitet, samt informasjon og 
samtykke. Da regjeringen la frem forslag til helseforsk-
ningslov for Stortinget, ble det i odelstingsproposisjonen 
eksplisitt henvist til denne protokollen (9).

3.2.4 Europarådets anbefalinger om persondata, hel-
seopplysninger og forskning
Europarådet har utarbeidet anbefalinger om overføring av 
persondata til tredjepart fra offentlige institusjoner (10). I 
artikkel 6 heter det:

6. Processing by third parties of personal data 
originating in files accessible to third parties
6.1.  Where the data subject is legally obliged to 
provide his data for storage in files accessible to third 
parties, the processing of personal data by third 
parties should either be subject to obtaining the 
express and informed consent of the data subject or 
be in accordance with statutory requirements.
Where the consent requirement applies, the data 
subject should be able to withdraw his consent at any 
time.
6.2.  Where the storage of the personal data in a file 
accessible to third parties is not obligatory, the data 
subject should be informed before or at the time of 
the collection of his right:
a.  not to have his data stored in a file accessible to 
third parties; or
b.  to have his data stored in such a file and 
communicated without however their being proces-
sed by third parties; or
c.  to object to his data continuing to be processed 
by third parties; or
d.  to have his data deleted at any time.
6.3.  If a third party creates files containing personal 
data obtained from files accessible to third parties, 
such files should be subject to the requirements of 
domestic legislation on data protection, including the 
rights of the data subject.
 In particular, the data subject should be able to 
know of the existence of the new file, of its purpose 
and of his right to have his data erased from the file 
in question.

Europarådet har også utarbeidet anbefalinger om beskyt-
telse av helseopplysninger (11) og om forskning på humant 
biologisk materiale (12).

3.2.5 Den europeiske unions (EU) personverndirektiv
EUs personverndirektiv (95/46/EF) er tatt inn i EØS-avta-
len, noe som betyr at Norge er forpliktet til å gjennomføre 
direktivet. Dette er gjort gjennom personopplysningsloven 
(13).
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3.2.6 Organisasjonen for økonomisk samarbeid  og  
utviklings (OECD) retningslinjer
OECD mener at «bioøkonomi» kan bli viktig i årene som 
kommer (14).  Bioteknologiutviklingen er viktig for dette, 
og såkalte biologiske ressurssentra er et sentralt element i 
den infrastrukturen som må etableres. OECD har derfor 
utarbeidet retningslinjer for både biologiske ressurssentra 
(15) og humane biobanker og genetiske forskningsdata-
baser (16). I sistnevnte dokument er det påpekt noen vik-
tige forhold som må ivaretas for å lykkes:

It is clear that wide access to such data and materi-
als for biomedical advances must be balanced by 
concern for the interests of research participants (i.e. 
those individuals from whom biological materials 
and data are obtained). The ability to establish 
biobanks and genetic research databases will depend 
in part on participants’ willingness to contribute. 
Research must respect the participants and be 
conducted in a manner that upholds human dignity, 
fundamental freedoms and human rights and be 
carried out by responsible researchers.

Robuste løsninger med fokus på åpenhet og tillit i befolk-
ningen er nøkkelord for at en slik utvikling skal lykkes.

3.3 Genetiske undersøkelser
I Norge er medisinsk bruk av genetiske undersøkelser 
regulert av bioteknologiloven (17). For genetiske undersø-
kelser av friske menneskers arveanlegg med tanke på (i) 
arvelig disposisjon for sykdom som eventuelt kan inntreffe 
senere i livet (prediktive undersøkelser), (ii) om en person 
har arvelige sykdomsanlegg som først vil gi sykdom senere 

i livet (presymptomatiske undersøkelser) eller (iii) å påvise 
eller utelukke bærertilstand for arvelige sykdommer som 
først viser seg i senere generasjoner, kreves det skriftlig 
samtykke. Videre stilles det krav til genetisk veiledning før, 
under og etter at undersøkelsen er gjort. Det er forbudt å 
genteste barn for slike anlegg med mindre undersøkelsen 
kan påvise forhold som ved behandling kan forhindre eller 
redusere helseskade hos barnet.

Tidligere genetiske undersøkelsesmetoder har generelt vært 
rettet mot å påvise spesifikke sykdomsgivende/-dispone-
rende feil i kromosomer eller enkeltgener. Imidlertid har 
den tekniske utviklingen nå gjort det praktisk – og økono-
misk – mulig å kartlegge hele arvestoffet (genomet) til en 
person (figur 3.1). I USA er det gjort slik helgenomsekvense-
ring av medlemmer i en familie hvor de to barna hadde med-
fødte genetiske sykdommer (18).  I USA kan man også få 
gjort slik helgenomanalyse hos private selskaper (www.eve-
rygenome.com/?ID=36%26source=illumina). Utstyr for å 
gjøre helgenomsekvensering er nå installert ved sykehus/
universitet i Norge, og de første søknadene om bruk av 
denne teknologien er sendt regionale komiteer for medi-
sinsk og helsefaglig forskningsetikk og Helsedirektoratet. 
En utfordring for fagmiljøene er at selv om man har utsty-
ret til å gjennomføre helgenomsekvensering, mangler man 
kapasitet og kompetanse for noe av den påfølgende avan-
serte dataanalysen (figur 3.1).

Fordi helgenomsekvensering kartlegger alle gener, vil man 
ved hjelp av slik teknologi også kunne få kunnskap om 
gener som ikke er relatert til den spesifikke sykdommen 
pasienten utredes for. Det reiser en rekke etiske, juridiske 

Foto: Corbis /Fotosearch.
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og praktiske problemstillinger. For Bioteknologinemnda er 
det viktig at alle forhold knyttet til bruk av helgenomun-
dersøkelser i diagnostikk og forskning er diskutert bredt 
og åpent før teknologien tas systematisk i bruk. Ikke minst 
reiser teknikken spørsmålet om slike analyseresultater 
kan betraktes som «anonyme». Det har stor implikasjon 
for både forståelsen av nåværende bioteknologilov og hvor-
dan slik genetisk informasjon kan utveksles mellom ulike 
organisasjoner

Noen relevante tidligere vurderinger gjort av departement 
eller Helsedirektorat vedrørende bioteknologiloven er 
gjengitt nedenfor:
• En diagnostisk undersøkelse som også gir informasjon 

om risiko for fremtidig sykdom hos pasienten, skal 
behandles som prediktiv undersøkelse. 

Etter departementets vurdering bør en genetisk 
undersøkelse som blir tatt i diagnostisk øyemed, og 
dermed i utgangspunktet faller utenfor lovens krav 
om godkjenning mv., men som samtidig gir informa-
sjon om risiko for fremtidig sykdom hos pasienten, 
behandles som presymptomatisk/prediktiv slik at 
den omfattes av kravene om godkjenning, skriftlig 
samtykke, genetisk veiledning og rapportering.1

• Sekvensering av alle genene og analyse av resultatene 
regnes som en prediktiv undersøkelse.

Pga. muligheten for utilsiktede funn, må dypsekven-

sering og analyse av resultatene regnes som en 
prediktiv undersøkelse. Hva som trengs av godkjen-
ninger mv må vurderes i det enkelte tilfellet.2

• En genetisk undersøkelse som gir prediktiv informa-
sjon, kan ha behandlingsmessige konsekvenser og er 
omfattet av bioteknologiloven selv om forskeren ikke 
planlegger å gi deltakerne informasjon om resultatene.

En genetisk undersøkelse kan bekrefte at en sykdom 
er arvelig. Opplysningene har da diagnostiske 
konsekvenser for deltakeren. Hvis en genetisk under-
søkelse kan si noe om framtidig risiko for sykdom, 
kan informasjonen få konsekvenser for oppfølging 
av personen, og den kan føre til at det iverksettes 
tiltak for å forebygge sykdom. Dette må regnes som 
behandlingsmessige konsekvenser.
Selv om forskerne ikke planlegger å gi deltakerne 
informasjon om resultatene av genetiske undersøkel-
ser, gjelder bioteknologiloven likevel når undersøkel-
sene kan gi opphav til informasjon av den typen som 
er nevnt ovenfor. Deltakerne i slike forskningspro-
sjekter bør få grundig og god informasjon om hva 
som undersøkes, og om mulige resultater. Alle 
deltakere må selv få velge om de ønsker å få vite 
resultatene – også individuelle resultater, og de må 
få tilbud om genetisk veiledning før resultatene 
utleveres. Dette er i tråd med departementets 
anbefalinger, jf brevene fra 2005.3

Figur 3.1. Illustrasjon av de ulike trinnene i en helgenomanalyse. Analysen krever både avansert teknisk utstyr og spesiell kompetanse for å 

tolke de primærdata man får.

1. Kapittel 4.5.4 i Ot.prp. 64 (2002–2003).
2. Brev fra Helsedirektoratet til prosjektsøker ved Oslo universitetssykehus datert 19.08.2010
3. Brev fra Helsedirektoratet til Helse- og omsorgsdepartementet datert 15.04.2010
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Figur 3.2. Faksimile av figur om nasjonal biobankinfrastruktur for forskning i Forskningsrådets rapport «Gode biobanker – bedre helse» (1).

3.4 Biobanker 
Humant biologisk materiale (blod, celler, vev og lignende) 
innsamlet i forbindelse med diagnostikk, behandling og 
forskning oppbevares i såkalte biobanker. I Norge regule-
res disse biobankene av behandlingsbiobankloven (19) og 
helseforskningsloven (20). Behandlingsbiobankloven 
legger til grunn at det foreligger et antatt (presumptivt) 
samtykke fra pasienten idet vedkommende søker helse-
hjelp. Når det gjelder forskningsbiobanker, legger helse-
forskningsloven til grunn at det skal foreligge informert 
samtykke fra deltakerne eller at en regional komité for 
medisinsk og helsefaglig forskningsetikk (REK) har gitt 
unntak fra kravet om samtykke. 

Alle biobanker i Norge skal registreres i et nasjonalt Bio-
bankregister. Per 12. november 2010 var det registrert 
totalt 188 behandlingsbiobanker og diagnostiske bioban-
ker samt 1 973 forskningsbiobanker i Biobankregisteret. 

3.4.1 Behandlingsbiobanker og diagnostiske 
biobanker
Det meste av humant biologisk materiale i Norge blir inn-
samlet og lagret i diagnostiske biobanker og behandlings-
biobanker ved sykehus (figur 5.1). Nedenfor er eksempler 
på slike biobanker (21):
• Patologi: Mer enn 900 000 celle- og vevsprøver blir 

årlig tatt og lagret ved patologilaboratorier. Disse prø-

vene blir lagret (nesten) uendelig. Inkludert i dette 
materialet er celleprøver fra det nasjonale screening-
programmet for livmorhalskreft. Omtrent 80 % av alle 
norske kvinner deltar i dette programmet.

• Bloddonasjoner: Prøver fra 210 000 bloddonasjoner 
blir årlig lagret ved sykehusene. Disse prøvene skal 
lagres i minimum to år, men blir vanligvis lagret 
lengre.

• Mikrobiologi: Det er estimert at omtrent 1,8 millio-
ner prøver tas årlig. Serologiprøver tas, og blir lagret, 
fra nesten alle gravide. Lagringstiden for mikrobiolo-
giske prøver varierer avhengig av prøvetype og lokale 
laboratorierutiner.

• Screening av nyfødte for stoffskiftesykdommer: 
Alle nyfødte blir screenet for noen typer medfødte 
stoffskiftesykdommer. Det tas og lagres omtrent 58 
000 prøver årlig.

Enda flere blodprøver tas for klinisk kjemisk analyse 
(medisinsk biokjemi), men nesten alle disse prøvene 
destrueres innen en uke.

Materiale fra behandlingsbiobanker og diagnostiske bio-
banker kan brukes til metodeutvikling og kvalitetssikring 
uten forhåndsvurdering av REK og uten at det innhentes 
særskilt samtykke fra de personene materialet er innsam-
let fra. 
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3.4.2 Forskningsbiobanker
De fleste forskningsbiobankene i Norge er etablert ved 
sykehus. Antall personer det er innsamlet biologisk mate-
riale fra, varierer fra noen få til mange tusen (21). Det 
finnes også store samlinger av biologiske prøver i forsk-
ningsbiobanker knyttet til befolkningsundersøkelser. 
Eksempler på slike befolkningsundersøkelser med tilknyt-
tete forskningsbiobanker er Tromsøundersøkelsen (ca. 40 
000 personer), Helseundersøkelsen i Nord-Trøndelag 
(HUNT) (ca. 126 000 personer) og den norske mor og 
barn-undersøkelsen (ca. 270 000 personer).

3.5 Nasjonal forskningsinfrastruktur for biobanker 
På oppdrag fra Kunnskapsdepartementet og Helse- og 
omsorgsdepartementet publiserte Forskningsrådet i 2008 
rapporten «Gode biobanker – bedre helse» (1). Oppdraget 
var å foreslå tiltak for mer effektiv utnyttelse av norske bio-
banker, helseregistre og helseundersøkelser både til bruk i 
forskning og til kommersielle formål. I rapporten ble det 
bl.a. foreslått å etablere nasjonal infrastruktur for bruk og 
utveksling av biobankrelatert informasjon og helsedata. I 
kapittel 8 av rapporten er dette beskrevet i større detalj:

En felles nasjonal og desentralisert biobank forutset-
ter at flere infrastrukturtiltak er gjennomført. 
Prosjektgruppen foreslår derfor et fireårig prosjekt 
for å utvikle et nasjonalt system for utveksling av 
biobankrelatert informasjon både innen og mellom 
de mest sentrale biobankene. Prosjektet, som bygger 
på erfaringene fra pilotprosjektet i kap. 7, omfatter 
etablering av:
• infrastruktur for biobankmateriale og tilhørende 
informasjon innenfor institusjonene (LIMS)
• infrastruktur for utveksling av biobankmateriale og 
tilhørende informasjon mellom institusjonene (BIMS).

Det ble foreslått at et slikt prosjekt skulle omfatte de 8 
daværende universitetssykehusene, de fire universitetene 
med medisinske fakultet samt Folkehelseinstituttet. Den 
elektroniske samhandlingen mellom disse organisasjo-
nene ble også illustrert (figur 3.2).

Når det gjelder infrastruktur for forskning ved sykehus, 

ble det i en rapport fra 2007 foreslått å etablere datavare-
hus for kliniske opplysninger ved universitetssykehusene 
samt sporingssystemer for biologisk materiale (21).  Disse 
forslagene går igjen i rapporten fra Forskningsrådet. 

Den første utlysningen i Forskningsrådets program 
«Nasjonal satsing på forskningsinfrastruktur» fant sted 
høsten 2009. Prosjektet «Biobank Norway» ble i april 2010 
tildelt 80 millioner kroner (se kapittel 3.7).

3.6 Helseregistre
Et helseregister er en samling av helseopplysninger som er 
lagret systematisk, slik at opplysninger om den enkelte 
person kan finnes igjen. Slike registre reguleres av helsere-
gisterloven (22). Norge har 15 såkalte «sentrale» landsdek-
kende helseregistre, hvorav 10 med personidentifiserbare 
opplysninger (tabell 3.1 og figur 5.1). For hvert register er 
det utarbeidet en egen forskrift. Ingen av registrene er 
basert på samtykke fra den registrerte, og institusjoner 
som yter helsehjelp er pålagt å rapportere helseopplysnin-
ger til registrene. Medisinsk fødselsregister, Kreftregiste-
ret, Norsk pasientregister og Dødsårsaksregisteret er 
eksempler på slike sentrale helseregistre. Etablering av nye 
sentrale helseregistre krever at Stortinget fatter vedtak om 
lovendring. Sist dette skjedde var våren 2010 da Stortinget 
vedtok opprettelsen av et nasjonalt register over hjerte- og 
karlidelser (23).

Tabell 3.1. Oversikt over sentrale helseregistre med personidentifi-

serbare opplysninger innsamlet uten samtykke.

1. Dødsårsaksregisteret  

2. Kreftregisteret  

3. Medisinsk fødselsregister  

4. Meldingssystem for smittsomme sykdommer  

5. Det sentrale tuberkuloseregisteret  

6. System for vaksinasjonskontroll (SYSVAK)  

7. Forsvarets helseregister  

8. Norsk pasientregister  

9. Nasjonal database for elektroniske resepter.  

10. Nasjonalt register over hjerte- og karlidelser  
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De historiske årsakene til opprettelsen av registrene er ulike. 
• Kreftregisteret ble for eksempel opprettet etter 

forslag fra «Landsforeningen mot Kreft». Sosialdepar-
tementet ga, med hjemmel i Lov om legers rettigheter 
og plikter, pålegg til landets sykehus, patologiske 
institutter og røntgenavdelinger om at alle krefttilfeller 
skulle meldes til Kreftregisteret fra 1. januar 1952. 
Kreftregisteret ble opprinnelig finansiert av «Lands-
foreningen mot Kreft», men i 1979 overtok staten 
totalansvaret (www.kreftregisteret.no).  

• Medisinsk fødselsregister (MFR) ble opprettet i 1967 
etter den verdensomfattende thalidomidkatastrofen 
der et antatt ufarlig sovemiddel førte til at mer enn 10 
000 barn ble født med alvorlige misdannelser. Formå-
let med MFR var å oppdage nye økninger av medfødte 
misdannelser så tidlig som mulig, samt forske på 
helseproblemer i forbindelse med svangerskap og 
fødsel (www.fhi.no). 

• Norsk pasientregister (NPR; www.helsedirektoratet.
no/norsk_pasientregister) ble opprettet av Helse- og 
omsorgsdepartementet i 1997. Formålet med NPR er å 
gi datagrunnlag for administrasjon, styring og 
kvalitetssikring av spesialisthelsetjenester, men NPR 
skal også bidra til medisinsk og helsefaglig forskning. 
Fra april 2009 registreres informasjon i NPR med 
fødselsnummer. I forskriften for NPR er det angitt hva 
registeret kan ha informasjon om (tabell 3.2).  I følge 
registeret selv ble det i 2009 registrert informasjon om 
1 831 705 pasienter (dvs. 38 % av befolkningen) (www.
helsedirektoratet.no/norsk_pasientregister/fagnytt/).

Utover de 15 sentrale registrene regner man med at det er 
mer enn 200 medisinske kvalitetsregistre i Norge. Av disse 
er 12 såkalte nasjonale kvalitetsregistre, ca. 55 registre 
arbeider for å få nasjonal status, og ca. 150 registre er lokale 
eller regionale (2). De nasjonale kvalitetsregistrene er alle 
etablert etter 1999 og er forankret i de regionale helsefor-
etakene. Medisinske kvalitetsregistre er basert på sam-
tykke fra de registrerte.

På oppdrag fra Helse- og omsorgsdepartementet ble det i 
2009 lagt frem en strategirapport for fremtidige sentrale 
helseregistre og medisinske kvalitetsregistre. Det ble fore-

slått en betydelig videreutvikling av helseregistre for 
mange ulike formål. Det ble videre foreslått at helseopplys-
ninger fra primærhelsetjenesten skal inngå i registrene. I 
rapporten ble det argumentert for at samtykkebasert 
informasjonsinnhenting ikke er egnet for å få pålitelige 
registre. I rapporten ble imidlertid muligheten for etable-
ring av medisinske kvalitetsregistre basert på reserva-
sjonsrett også diskutert. Helsepersonell kan få meldeplikt 
til kvalitetsregistre, med mindre det er dokumentert at 
pasienten reserverer seg (2). Rapporten har vært på høring 
og er nå til behandling i Helse- og omsorgsdepartementet 
(www.regjeringen.no/nb/dep/hod/dok/hoeringer/under_
behandling.html?id=1906). 

Tabell 3.2. Oversikt over informasjon som Norsk pasientregister kan 

inneholde. 

Personopplysninger

a) fødselsnummer eller annet entydig identifikasjonsnummer  

b) bostedskommune

Administrative opplysninger

a) om henvisning  

b) om behandlende institusjon  

c) om konsultasjon og/eller innleggelse  

d) om pasientrettigheter  

e) om dødstidspunkt  

f) samtykkeadministrative opplysninger for sykdoms- og kvalitets-

registre

Medisinske opplysninger

a) fagområde  

b) diagnose/diagnosekoder  

c) behandling/prosedyrekoder  

d) tidspunkt for oppstart og avslutning av behandling  

e) takst  

f) opplysninger om bruk av tvang  

g) rusbruk

Sosiale opplysninger

a) boligforhold  

b) omsorgssituasjon
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3.7 Europeisk og nasjonal forskningsinfrastruktur  
– biobanker og registre
European Strategy Forum on Research Infrastructures 
(ESFRI) ble etablert i 2002 og består av representanter 
fra EUs medlemsland og assosierte land. Forumets rolle 
er bl.a. å bidra til å etablere en overordnet strategi for 
utvikling av forskningsinfrastruktur i Europa. I 2006 
publiserte ESFRI rapporten «European roadmap for 
research infrastructures» (24). I denne ble det bl.a. fore-
slått å etablere et paneuropeisk nettverk for biobanker.

På oppdrag fra Kunnskapsdepartementet publiserte 
Norges forskningsråd i februar 2008 rapporten «Verk-
tøy for forskning – Nasjonal strategi for forsknings-
infrastruktur (2008 – 2017)» (25).  I rapporten ble det 
vist til ESFRIs veikart for europeisk forskningsinfra-
struktur og EUs finansiering av prosjekter som skal for-
berede slike etableringer. I Forskningsrådets rapport ble 
infrastruktur inndelt i fem grupper; (i) vitenskapelig 
utstyr, (ii) storskala forskningsfasiliteter, (iii) elektro-
nisk infrastruktur (iv) vitenskapelige databaser (inkl. 

registre) og (v) vitenskapelige samlinger (inkl. bioban-
ker). Prioriteringene i rapporten var basert på de fire 
temaene som var omtalt i stortingsmeldingen «Vilje til 
forskning» fra 2005 (26), nemlig energi og miljø, hav, 
mat og helse. 

I april 2009 la regjeringen frem en ny stortingsmelding 
om forskning («Klima for forskning») (27). I meldingen 
ble det påpekt at Forskningsrådet har ansvar for å utar-
beide et nasjonalt «veikart» for investeringer i forsk-
ningsinfrastruktur. Veikartet skal presentere hvilke 
nasjonale og internasjonale storskalaprosjekter Fors-
kningsrådet anbefaler at Norge skal satse på fremover. 

Den første utlysningen i Forskningsrådets program 
«Nasjonal satsing på forskningsinfrastruktur» fant sted 
høsten 2009, og prosjektet «Biobank Norway» ble i april 
2010 tildelt 80 millioner kroner (www.forskningsradet.
no). Prosjektet avholdt sitt oppstartsmøte 15. november 
2010.

Foto: Fotosearch Platinum.
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4. Dagens situasjon

4.1 Innledning
I diskusjonen om bruk av genteknologi, biologisk materiale 
og personopplysninger i ulike sammenhenger er det ikke 
alltid like lett å få oversikt over det komplekse samspillet 
mellom ulike aktører i samfunnet. I det følgende illustre-
res noe av dette samspillet på to viktige arenaer: sykehus-
vesenet og befolkningsundersøkelser.

4.2 Sykehusvesenet – pasientbehandling, registre,
kvalitetsforbedring og forskning

4.2.1 Pasientbehandling – helseopplysninger og 
biologisk materiale
Ved sykehus registreres helseopplysninger om innlagte 
pasienter i en elektronisk pasientjournal (EPJ). Ofte blir 
det også tatt blodprøver og andre biologiske prøver i for-
bindelse med diagnostikk og behandling ved sykehus. De 
biologiske prøvene som tas fra pasientene blir enten fortlø-
pende ødelagt eller lagret i biobanker. Lagringen muliggjør 
senere reanalyser eller vurdering av hvordan en sykdom 
utvikler seg. Analyseresultatene fra undersøkelser av bio-
logisk materiale blir først registrert i egne spesialist(data)-
systemer før den viktigste informasjonen blir overført til 
EPJ-systemet. Ved sykehusene er det kun ett EPJ-system, 
men det kan være flere hundre spesialistsystemer. EPJ-
systemer er laget slik at de automatisk registrerer hvem 
som leser opplysninger om en bestemt pasient. Som regel 
er det et begrenset antall personer som har tilgang til spe-
sialistsystemene, men det er sjelden at disse datasyste-
mene registrerer hvem som leser informasjon om hvilke 
pasienter. Utover elektronisk pasientjournal og spesialist-
systemer har sykehusene også pasientadministrative data-
systemer (PAS). Slike systemer kan være separate eller 
inngå som en del av EPJ-systemet. Informasjonsflyten 
internt i sykehus er illustrert i figur 4.1. 

For sykehusene er det en stor utfordring å ivareta person-
vernet til pasientene samtidig som et betydelig antall 
ansatte må ha tilgang til nødvendig informasjon for å 
kunne behandle pasientene. Når sykehusene etablerer 
kontrollmekanismer for tilgang til helseopplysninger, 
bruker man gjerne «rollestyrt tilgang» som prinsipp. Det 

betyr at ansatte, avhengig av hvilke oppgaver de har, får 
tilgang til bestemte typer informasjon. Slik regulering 
betyr at samme person kan ha ulike roller, og dermed ulik 
tilgang til informasjon, avhengig av situasjon. En lege som 
arbeider ved en bestemt avdeling kan for eksempel bare ha 
tilgang til opplysninger om pasienter ved samme avdeling 
når vedkommende jobber vanlig, men ha tilgang til opplys-
ninger om alle innlagte pasienter hvis vedkommende har 
vakt som dekker hele sykehuset. I tillegg til slik rollestyrt 
tilgang, kan man også legge inn rutiner som krever at 
ansatte gir begrunnelse når de åpner elektroniske pasient-
journaler. Hvis man for eksempel krysser av for «pasient-
behandling», kan sykehuset ved senere kontroll sjekke om 
dette var riktig.  

Alle de fire regionale helseforetakene har etablert egne 
organisasjoner som skal betjene sykehusene i sine regioner 
med datatjenester. Disse tjenestene omfatter blant annet 
drift av elektronisk pasientjournal (EPJ). 

4.2.2 Overføring av helseopplysninger til sentrale 
helseregistre
Sykehusene er lovpålagt å overføre bestemte typer helse-
opplysninger til sentrale registre. Det er en alminnelig 
oppfatning at pasientene ikke kan nekte dette, heller ikke i 
situasjoner hvor de har sperret informasjon i sin journal. 
Pasientene blir heller ikke informert om at slik informa-
sjonsoverføring skjer. Informasjonsflyten mellom sykehus 
og offentlige sentrale helseregistre er illustrert i figur 4.1.

I høringsuttalelse til «Strategi for modernisering og sam-
ordning av sentrale helseregistre og medisinske kvalitets-
registre 2010-2020» (2) har dog Datatilsynet påpekt at 
bestemmelsen i pasientrettighetsloven § 5-3 kan forstås 
slik at pasienter kan motsette seg utlevering av helseopp-
lysninger til sentrale helseregistre og forskning (28).

4.2.3 Kvalitetssikring 
I forbindelse med ytelse av helsehjelp har sykehusene plikt 
til å drive kvalitetssikring. Både i behandlingsbiobanklo-
ven (19) og helsepersonelloven (29) fremgår det at helse-
personell kan bruke biologisk materiale og 
helseopplysninger til kvalitetssikring (figur 4.2). Lovverket 



14 GOD BIOETIKK – BEDRE SAMFUNN

Figur 4.1. Relasjon mellom biologisk materiale og helseopplysninger i sykehus. Lovpålagt informasjonsoverføring av personidentifiserbare, 
ikke-samtykkebasert helseopplysninger fra sykehus til offentlige sentrale helseregistre er også illustrert. 

legger til grunn at dette dekkes av det antatte samtykket 
pasienten har gitt når vedkommende oppsøker helsevese-
net. Pasientene blir derfor ikke forespurt eller informert om 
slik bruk av biologisk materiale eller helseopplysninger. 
Kvalitetssikring med bruk av biologisk materiale eller per-
sonopplysninger skal normalt være godkjent av avdelingsle-
der. I tilfeller hvor man skal etablere kvalitetsregistre med 
identifiserbare helseopplysninger, skal dette meldes til og 
godkjennes av sykehusets personvernombud. Eksempel på 
slik kvalitetssikring er gjennomgang av pasientjournaler 
for å vurdere hvorvidt bestemte rutiner har blitt fulgt.

 4.2.4 Forskning 
I spesialisthelsetjenesteloven heter det at forskning er en 
av fire oppgaver for sykehus (30). Det meste av forskningen 
foregår ved universitetssykehusene. I den nye helseforsk-
ningsloven er sykehusenes overordnete ansvar for organi-
sering og internkontroll av forskning tydeliggjort (20). 

4.2.4.1 Forskning – bruk av anonymiserte opplysninger
I den nye helseforskningsloven heter det at forskning ved 

bruk av anonyme opplysninger ikke krever samtykke. Videre 
omfatter fremleggelsesplikten for regional komité for medi-
sinsk og helsefaglig forskningsetikk (REK) kun «helseopplys-
ninger». Helseopplysninger regnes som personopplysninger 
etter personopplysningsloven (13), og det krever at opplysnin-
gene kan knyttes til en enkeltperson. Anonymiserte opplys-
ninger kan  – som det ligger i navnet – ikke lenger knyttes til 
en enkeltperson, og for slike forskningsprosjekter trenger 
man ikke å søke om forhåndsgodkjenning av REK. Anonymi-
sert informasjon fra for eksempel kvalitetsregistre ved syke-
hus kan derfor benyttes til forskning uten innhenting av 
samtykke eller vurdering av REK (figur 4.2). Tilsvarende kan 
et forskningsprosjekt innhente anonymisert informasjon fra 
de sentrale registrene uten innhenting av samtykke eller god-
kjenning av REK (figur 4.2).

4.2.4.2  Forskning – Bruk av humant biologisk materiale 
og helseopplysninger
Når det gjelder forskning ved bruk av humant biologisk 
materiale eller helseopplysninger, kreves det som regel 
samtykke og forhåndsgodkjenning fra REK (figur 4.3). 
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Figur 4.2. Bruk av personidentifiserbare helseopplysninger til kvalitetssikring. Slik bruk av helseopplysninger krever ikke samtykke eller 

ekstern vurdering. Videre er det illustrert hvordan anonymiserte opplysninger, både fra intern kvalitetssikring og eksterne organisasjoner, i 

noen tilfeller blir brukt til forskningsprosjekt. Bruk av anonyme opplysninger krever ikke samtykke eller vurdering av en regional komité for 

medisinsk og helsefaglig forskningsetikk.

REK kan gi unntak fra kravet om samtykke ved bruk av 
biologisk materiale og helseopplysninger innsamlet i hel-
setjenesten hvis tungtveiende grunner tilsier det. Grunner 
for slikt unntak er at (i) det er vanskelig å innhente sam-
tykke, (ii) forskningen er av vesentlig interesse for samfun-
net og (iii) hensynet til deltakernes velferd og integritet er 
ivaretatt. I veileder til helseforskningsloven har Helse- og 
omsorgsdepartementet gitt eksempler på situasjoner hvor 
første vilkår kan være oppfylt; når det er mange prosjekt-
deltakere som det kan være vanskelig å få tak i og/eller svar 
fra (for eksempel pga. død eller sykdom), og et stort frafall 
vil svekke forskningens validitet (31). 

Det er etablert et nasjonalt register hvor man kan reser-
vere seg mot bruk av biologisk materiale til forskningsfor-
mål. Hvis REK har gitt unntak fra kravet om samtykke, 
skal forskerne sjekke om pasientene har registrert seg i 
reservasjonsregisteret slik at materiale fra disse ikke 
brukes til forskning uten samtykke (figur 4.4). Man kan 
ikke reservere seg mot bruk av helseopplysninger til forsk-
ning (se dog pkt. 4.2.2).

4.3 Befolkningsundersøkelser
Befolkningsundersøkelser er studier hvor man følger en 
gruppe mennesker over tid for å se hvem som blir syke og 
hvem som forblir friske. Slike undersøkelser er nesten 
alltid inndelt i ulike understudier.
 
Befolkningsundersøkelser er basert på samtykke og før 
oppstart må undersøkelsene godkjennes av REK. De 
ulike delstudiene som inngår i befolkningsundersøkel-
ser må også godkjennes av REK. REK avgjør også om 
man eventuelt må innhente nye samtykker hvis REK 
mener at delstudien ikke dekkes av det opprinnelige 
samtykket. 

Ved oppstart av befolkningsundersøkelser innhenter man 
helseopplysninger, gjerne gjennom et spørreskjema. Ofte 
gjør man også fysiske undersøkelser av deltakerne (for 
eksempel høyde, vekt, blodtrykk o.a.) samtidig og tar ulike 
prøver (blodprøver, urinprøver o.a.). I samtykkene er det 
spurt om tillatelse til å innhente informasjon fra ulike hel-
seregistre slik at man etter en viss tid får vite hvem av del-
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Figur 4.3. Bruk av biologisk materiale og helseopplysninger i et samtykkebasert forskningsprosjekt i sykehus. Et slikt prosjekt med person-

identifiserbare helseopplysninger krever vurdering av en regional komité for medisinsk og helsefaglig forskningsetikk. Videre er det illustrert 

hvordan personidentifiserbare opplysninger i noen tilfeller blir utlevert fra et offentlig sentralt helseregister til prosjektet og hvordan person-

identifiserbare opplysninger enkelte ganger blir utlevert til en annen forskningsorganisasjon. Det er også illustrert hvordan anonymiserte 

genetikkdata i noen prosjekter er planlagt utlevert til internasjonale databaser. Slike databaser ligger utenfor myndighetsområdet til norske 

forvaltningsorgan og organisasjoner.

takerne som har fått bestemte sykdommer. Man informerer 
også generelt om samarbeid med andre forskningsinstitu-
sjoner i inn- og utland, og at biologisk materiale og/eller 
opplysninger kan sendes til dem. Samspillet mellom hoved-
undersøkelse, delstudier, registre og samarbeidende forsk-
ningsinstitusjoner er illustrert i figur 4.5. 

I Norge er Tromsøundersøkelsen (ca. 40 000 personer), 
Helseundersøkelsen i Nord-Trøndelag (HUNT) (ca. 126 
000 personer) og Den norske mor og barn-undersøkelsen 
(ca. 270 000 personer) eksempler på befolkningsundersø-
kelser med tilhørende forskningsbiobanker. I undersøkel-

ser som er lokalt forankret og godt kjent i befolkningen, 
sier opptil 2/3 av de spurte ja til å delta.

4.4 Overføring av forskningsdata til internasjonale data-
baser
I forbindelse med internasjonalt forskningssamarbeid er 
det i økende grad aktuelt med deling av forskningsdata 
(inklusive genetiske data) i form av overføring av anonymi-
serte data til internasjonale databaser (illustrert i figurene 
4.3-4.5). Slike databaser inneholder gjerne både fenoty-
piske (for eksempel data om kjønn, alder, sykdom og 
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Figur 4.4. Bruk av biologisk materiale og personidentifiserbare helseopplysninger i et ikke-samtykkebasert forskningsprosjekt i sykehus. Et 

slikt prosjekt krever vurdering av en regional komité for medisinsk og helsefaglig forskningsetikk som kan innvilge unntak fra det generelle 

samtykkekravet. Før man bruker tidligere innsamlete biologiske prøver, skal det undersøkes hvorvidt pasientene har registrert seg i det nasjo-

nale reservasjonsregisteret for biologiske prøver. Videre er det illustrert hvordan personidentifiserbare opplysninger i noen tilfeller blir utlevert 

fra et offentlig sentralt helseregister til prosjektet og hvordan personidentifiserbare opplysninger enkelte ganger blir utlevert til annen forsk-

ningsorganisasjon. Det er også illustrert hvordan anonymiserte genetikkdata i noen prosjekter er planlagt utlevert til internasjonale databaser. 

Slike databaser ligger utenfor myndighetsområdet til norske forvaltningsorgan og organisasjoner.

behandling) og genetiske data. Enkelte lands myndigheter 
stiller krav om slik deling når de finansierer forsknings-
prosjekt. National Institutes of Health (NIH) i USA har for 
eksempel en generell politikk om at forskningsdata bør 
gjøres tilgjengelig for andre forskere (se http://grants.
nih.gov/grants/policy/data_sharing). Når man mottar 
støtte på mer enn USD 500 000 er det et krav at forsk-
ningsdata gjøres tilgjengelig. En vitenskapelig komité vil 
avgjøre hvilke forskere som kan få tilgang til data. Betin-
gelser for tilgang vil være (i) at prosjektet er i samsvar 
med hovedformålet til databasen, (ii) at prosjektet har 
adekvat vitenskapelig verdi og (iii) at forskerne har de 

nødvendige tillatelser i det land prosjektet skal foregå. 
Det som regel ikke satt noen tidsbegrensing når det gjel-
der oppbevaring av de anonyme forskningsdataene i 
slike databaser. 

Etter en henvendelse fra tidligere Ullevål universitetssy-
kehus (nå en del av Oslo universitetssykehus) vurderte 
Helse- og omsorgsdepartementet at slik overføring av 
anonymiserte data til internasjonale databaser er i sam-
svar med gjeldende regelverk (32). I sitt svar tok imidler-
tid ikke departementet stilling til om de data som var 
omtalt i henvendelsen faktisk kan regnes som anonyme. 
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Figur 4.5. Bruk av biologisk materiale og personidentifiserbare helseopplysninger i samtykkebaserte forskningsprosjekter tilknyttet en befolk-

ningsundersøkelse med tilhørende forskningsbiobank. Et slikt prosjekt må vurderes av en regional komité for medisinsk og helsefaglig forsk-

ningsetikk (REK) både når det gjelder hovedprosjekt og delprosjekt. REK skal vurdere hvorvidt man må innhente nye samtykker eller sende ut 

deltakerinformasjon for spesielle delprosjekter som ligger på grensen av eller faller utenom det opprinnelige samtykket. Videre er det illustrert 

hvordan personidentifiserbare opplysninger i noen tilfeller blir utlevert fra et offentlig sentralt helseregister til prosjektet og hvordan 

personiden¬tifiserbare opplysninger enkelte ganger blir utlevert til en annen forskningsorganisasjon. Det er også illustrert hvordan anonymi-

serte genetikkdata i noen prosjekter er planlagt utlevert til internasjonale databaser. Slike databaser ligger utenfor myndighetsområdet til 

norske forvaltningsorgan og organisasjoner.
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Det ser ikke ut til å være gjort noen overordnete vurde-
ringer av om kombinasjoner av fenotypiske data og gene-
tiske data faktisk kan regnes som anonyme. Denne 
problemstillingen er aktuell ettersom det allerede for 10 
år siden ble publisert studier fra USA som viste at enkelt-
individer kan re-identifiseres ved kobling av antatt anony-
miserte datasett (33-34). 

4.5 Inntrykk fra møter 
I det følgende er inntrykk fra ulike møter oppsummert (se 
også ref. 35). En slik oppsummering må nødvendigvis 
baseres på skjønn og skal ikke betraktes som et fullstendig 
bilde.
• Mange forskere sidestiller genetisk informasjon med 

annen medisinsk informasjon. De mener videre at 
informasjon fra helgenomsekvensering har samme 
betydning for vurdering av enkeltindividers nåværende 
eller fremtidige helse som annen type genetisk infor-
masjon.

• Utfordringer med helgenomsekvensering er knyttet til 
tilbakemelding til prosjektdeltakere samt håndtering 
av overskuddsinformasjon og uventete funn, men slike 
problemstillinger er ikke særskilt knyttet til helgenom-
sekvensering. 

• Når det gjelder spørsmålet om helgenomsekvensering i 
seg selv skal regnes som en prediktiv undersøkelse, 
synes mange å mene nei. Begrunnelsen er at det er 
først etter analyse og tolkning av data at man eventuelt 
kan si noe som er klinisk relevant (jfr. figur 3.1).

• Noen mener at bioteknologiloven trenger revisjon sett i 
lys av bedre kunnskap om genetiske mekanismer og 
nye tekniske muligheter.

• Når det gjelder håndtering av uventete funn som har 
usikker klinisk betydning for prosjektdeltakere, er 
vanlig oppfatning at man ikke aktivt bør gi deltakerne 
tilbakemelding om funnene.

• Når det gjelder håndtering av uventete funn som har 
sikker klinisk betydning for prosjektdeltakere, er det 
delte syn:
• Forskere som driver epidemiologisk forskning synes 

i større grad å vektlegge at slike funn ikke skal 
tilbakeføres ettersom man ikke har noe lege-pasient 
forhold og heller ingen moralsk og/eller juridisk 
forpliktelse. 

• Forskere som driver pasientnær forskning synes i 
større grad å vektlegge at man har et ansvar for å 
formidle dette til deltakerne, selv i tilfeller hvor man 
har opplyst prosjektdeltakerne om at de ikke vil få 
tilbakemelding.
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5. Utfordringer

5.1 Innledning
Dette kapittelet er basert på informasjonsinnhentingen 
som er gjort og beskrivelsen av dagens situasjon. Flere av 
de beskrevne utfordringene er komplekse, og andre pre-
sentasjonsmåter eller grupperinger kunne vært valgt. 
Valgte presentasjonsmåte gir likevel leserne et innblikk i 
noen av de utfordringene samfunnet står overfor i grense-
snittet mellom genetisk informasjon, biologisk materiale 
og helseopplysninger, samt menneskers rett og mulighet til 
å styre informasjon om seg selv.

5.2 Status til genetisk informasjon 
Har genetisk informasjon en særskilt status (som bl.a. 
UNESCO skriver i sin deklarasjon om genetiske data (5)), 
eller har genetisk informasjon samme status som enhver 
annen type av medisinsk informasjon (som andre synes å 
mene)? 

I forarbeidene til bioteknologiloven var fokus i liten grad 
på status til arvemassen i seg selv, men mer på verdistand-
punkt knyttet til potensiell bruk av informasjon om arve-
massen. Man ønsket bl.a. å hindre diskriminering av 
mennesker på grunnlag av arveanlegg samt hindre at opp-
lysninger om arveanlegg brukes til utvelgelse eller uteluk-
kelse (36). Uavhengig av menneskers syn på arvemassens 
egenstatus kan man si at så lenge et samfunn har valgt å 
regulere noe gjennom en særlov (bioteknologiloven), så 
medfører det at de forhold som berøres av loven vil få en 
særskilt status. 

I forarbeidene til bioteknologiloven ble det også påpekt at 
de fleste mennesker vil oppfatte opplysninger om perso-
ners arveanlegg som sensitive, og at man ved registrering 
og bruk derfor må stille særskilte krav til personvern (36). 
I loven kom det et forbud mot innhenting og bruk av opp-
lysninger fremkommet ved genetiske undersøkelser 
(unntak for helsepersonell som trenger opplysningene i 
diagnostisk eller behandlingsmessig øyemed). For forsk-
ning på genetiske opplysninger ble det eksplisitt stilt krav 
om innhenting av samtykke. Dette punktet er spesielt rele-
vant når man kan se for seg obligatorisk innrapportering 
av genetiske data til nasjonale helseregistre, og at slike 

registerdata kan brukes til forskning uten innhenting av 
samtykke. 

5.3 Skal helgenomsekvensering og lignende under-  
søkelser regnes som prediktive undersøkelser?
Når man leter etter ukjente genetiske årsaker til sykdom, 
ligger ressursbruken ved helgenomsekvensering ikke i den 
primære sekvenseringen, men i databehandlingen av den 
særdeles store informasjonsmengden man får (se figur 3.1). 
Det er først etter flere avanserte dataanalyser at man even-
tuelt kan si noe om genetiske forhold som har klinisk 
betydning. Hvis bioteknologilovens krav om skriftlig sam-
tykke samt genetisk veiledning før, under og etter gene-
tiske undersøkelser som er prediktive eller pre- 
symptomatiske, også skal omfatte de primære sekvense-
ringsdataene i seg selv, får man et problem fordi man kun 
kan gi veiledning om forhold man kjenner. Hvis man ikke 
har analysert for bestemte forhold, vet man heller ikke hva 
som «skjuler» seg i rådata. På den annen side er det jo slik 
at siden man har rådata, er det faktisk mulig å fremskaffe 
genetisk informasjon som kan være prediktiv eller pre-
symptomatisk. 

Hvis sekvenseringsdata (før avansert analyse) ikke omfat-
tes av bioteknologilovens bestemmelser, betyr det at kravet 
om skriftlig samtykke og genetisk veiledning faller bort. 
Videre betyr det at nåværende forbud mot å be om og ha 
slik informasjon for andre formål bortfaller.   

Hvis sekvenseringsdata omfattes av bioteknologilovens 
bestemmelser, betyr det at skriftlig samtykke kreves. Dette 
er et krav som fagmiljøene ikke har uttrykt skepsis mot. 
Videre vil det stilles krav til genetisk veiledning. Fagmiljø-
ene varierte i sitt syn på dette. Noen påpekte at dette er 
faglig uheldig fordi man ikke kjenner betydningen av de 
genetiske funnene man vil gjøre. Veiledningen har som 
sådan derfor ingen reell verdi. Videre mente man at slik 
veiledning vil være altfor ressurskrevende, ikke minst sett 
i lys av den antatte nytten for de som er undersøkt. Andre 
forskere har gitt uttrykk for at hvis den genetiske informa-
sjonen kan standardiseres (for eksempel som generell 
skriftlig informasjon på forhånd), og at videre oppfølging 
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målrettes mot deltakere hvor man eventuelt finner noe, så 
er kravet håndterbart.

5.4 Håndtering av uventete funn og overskudds- 
informasjon  

5.4.1 Uventete funn
I alle prosjekter kan det oppstå situasjoner hvor man gjør 
uventete funn som kan ha betydning for deltakerne. Både 
etiske komiteer og kliniske forskere er inneforstått med 
dette, og man løser som regel slike situasjoner fortløpende 
basert på klinisk skjønn. Ettersom forskerne gjerne selv er 
involvert i pasientbehandling, har man mulighet for en 
direkte dialog med berørte prosjektdeltakere. Situasjonen 
er annerledes når forskere selv ikke samler inn informa-
sjon direkte fra pasienter (som ved epidemiologisk forsk-
ning). Det synes som om man da i større grad vektlegger at 
det ikke er planlagt å gi tilbakemelding til deltakerne. 

I situasjoner hvor forskningsprosjekter gjennomgår pasi-
entjournaler for å kvalitetssikre for eksempel diagnoser 
(noe som er dekket av samtykke), synes det ikke å være en 
allment anerkjent praksis for hvordan man skal håndtere 
eventuelle avvik mellom hva forskningsprosjektet finner 
og hva man fant i pasientbehandlingssituasjonen. Det kan 
dermed skje at en prosjektdeltaker har ulik diagnose i pro-
sjekter og i pasientjournal. Dette er problematisk, både 
sett fra et etisk og praktisk perspektiv. 

5.4.2 Overskuddsinformasjon
Overskuddsinformasjon er informasjon som fremkommer 
i prosjektet uten at forskerne har planlagt å bruke informa-
sjonen. Helgenomsekvensering er et typisk eksempel på 
dette. Man ønsker for eksempel å studere genetiske årsa-
ker til kreft, men teknikken medfører at man kan få kjenn-
skap til andre genetiske forhold hos prosjektdeltakerne. 

Forskere har fremholdt at det er først etter dataanalyse at 
man faktisk kan vurdere om det foreligger klinisk rele-
vante funn (se figur 3.1). De mener derfor at selv om man 
har gjort en helgenomsekvensering og har lagret sekvense-
ringsdataene, kan man ikke snakke om overskuddsinfor-

masjon. Mange forskere vil likevel ikke slette 
sekvenseringsdataene fordi de ønsker å gjøre reanalyser 
på et senere tidspunkt. Problemet knyttet til håndtering av 
uventete funn vil da bestå.

5.5 Nasjonale helseregistre - Individrettigheter versus 
samfunnsbehov 
Balansen mellom enkeltindividers rett til beskyttelse av 
sitt privatliv og statens behov for å kunne bruke de samme 
opplysningene for å sikre at fellesinteressene i samfunnet 
ivaretas, er en avveining som lovgiver stadig står overfor. 
I forarbeidene til helseregisterloven vurderte daværende 
Sosial- og helsedepartement lovforslaget opp mot bl.a. 
artikkel 8 i den europeiske menneskerettskonvensjonen 
som omhandler menneskers rett til vern av privatlivet. 
Departementet siterte bl.a. en norsk høyesterettsdom 
hvor klager ikke fikk medhold i å bli slettet fra et register 
(37). 

Da sosialkomiteen senere behandlet forslaget til helse-
registerloven, skrev den bl.a.:

Komiteen viser til at det i lovforslaget legges til 
grunn at ved innsamling av helseopplysninger til 
sentrale, regionale eller lokale helseregistre, skal 
hovedregelen være at den registrertes samtykke skal 
innhentes før opplysningene utleveres eller overfø-
res,…

Komiteen skrev videre at:
Komiteen viser også til at det i loven foreslås at 
dersom en pasient føler at registrering av bestemte 
opplysninger er belastende, skal denne på visse 
vilkår ha mulighet til å få slettet eller sperret 
opplysningene.

I det endelige lovforslaget er det dog eksplisitt angitt at 
personidentifiserbare helseopplysninger kan samles inn til 
sentrale registre uten at samtykke innhentes «…i den 
utstrekning det er nødvendig for å nå formålet med regis-
teret» (38). Nåværende praksis hvor slik helseinformasjon 
overføres uten samtykke fra sykehus til sentrale registre er 
illustrert i figur 4.1. 
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Mulighetene for å reservere seg mot registrering eller kreve 
sperring/sletting av opplysninger synes å være beskjedne 
når det gjelder sentrale helseregistre. § 28 i helseregister-
loven omtaler bl.a. muligheten for sperring av helseopplys-
ninger. I hvilken grad denne bestemmelsen kan brukes av 
mennesker som ikke ønsker at informasjon skal overføres 
til sentrale registre, synes å være uavklart.  

I den pågående debatten om opprettelse av flere nasjonale 
helseregistre (2) har bl.a. Den norske legeforening vært 
kritiske til at helseinformasjon som samles inn i forbin-
delse med diagnostikk og behandling, senere skal kunne 
brukes til en hel rekke andre formål som synes å være 
ganske fjernt fra helsehjelp til den enkelte. Legeforeningen 
mener at dette kan svekke befolkningens tillit til helseve-
senet (39). Datatilsynet er også i sin høringsuttalelse kri-
tisk til høringsdokumentet og savner bl.a. en utredning av 
forholdet til artikkel 8 i den europeiske menneskerettskon-
vensjonen (28). Bioteknologinemnda påpekte i sin hørings-
uttalelse bl.a. at kravet til informert samtykke ved bruk av 
genetiske opplysninger til forskningsformål ikke var drøf-
tet i høringsdokumentet (40).

5.6 Retten til å vite og bestemme over informasjon om 
seg selv 
I personopplysningsloven (13) heter det at enhver har rett 
til å få vite hva slags behandling av personopplysninger en 
behandlingsansvarlig foretar. Videre heter det at en 
behandlingsansvarlig som samler inn personopplysninger 
fra andre enn den registrerte selv, skal informere den 
registrerte om hvilke opplysninger som samles inn.  Men 
det er presisert at denne informasjonsplikten ikke gjelder 
hvis innsamlingen eller formidlingen av opplysningene er 
uttrykkelig fastsatt i lov. Ettersom Stortinget i helseregis-
terloven vedtok at helseopplysninger kan samles inn uten 
samtykke for bruk til en rekke formål (inkl. forskning), 
betyr det at man ikke får informasjon om hvilke registre 
som faktisk har informasjon om en selv, eller hvordan 
registrene håndterer denne informasjonen.  Stortinget har 
i helseforskningsloven også bestemt at det kan gjøres 
unntak fra samtykkekravet for forskning ved bruk av hel-
seopplysninger. Heller ikke i slike situasjoner vil den 

enkelte kunne vite hvem som får informasjon, eller hvor-
dan denne informasjonen håndteres. I slike situasjoner vil 
det i realiteten ikke være mulighet for å vite hva som skjer 
med opplysninger om en selv. Dagens praksis i Norge synes 
således ikke å være i samsvar med artikkel 6 i Europarå-
dets anbefaling om overføring av persondata til tredjepart 
fra offentlige institusjoner (10) (se pkt. 3.2.2).

I sin høringsuttalelse om forslag til strategi for helseregis-
tre ga Datatilsynet klart uttrykk for at tilsynet mener at det 
vil medføre for store inngrep i den enkeltes rett til å styre 
informasjon om seg selv, og at forslaget kan være i strid 
med artikkel 8 i den europeiske menneskerettskonvensjo-
nen om retten til respekt for privatliv og familieliv (28).   

5.7 Informert samtykke og helgenomsekvensering
Begrepet «informert samtykke» er sentralt i alle doku-
menter som omtaler eller regulerer medisinsk forskning. I 
praksis er dog utfordringene mange:
• Forskningsprosjektet kan være så teknisk komplisert at 

deltakerne må ha kunnskap på nivå med forskerne for 
å reelt kunne forstå hva prosjektet går ut på. 

• Forskningsprosjektet er så omfattende at samtykket 
blir på svært mange sider for å dekke alle aspekter ved 
prosjektet, noe som i realiteten gjør samtykket 
uforståelig for mange.

• Forskningsprosjektet har en så lang planlagt varighet 
at det ikke er mulig å forutsi hva man faktisk vil gjøre 
om noen år.

• Forskerne bruker informasjon som er samlet inn 
tidligere, kanskje i en annen sammenheng, og det er 
derfor vanskelig eller umulig å innhente samtykke fra 
alle deltakere.

For å kunne håndtere slike situasjoner har man i regelverk 
for forskning innført ulike mekanismer som skal mulig-
gjøre forskning, men samtidig på best mulig måte ivareta 
deltakernes interesser. Eksempler på slike mekanismer er:
• Forhåndsvurdering av alle forskningsprosjekter av en 

uavhengig etisk komité.
• Standardiserte maler for samtykke som ikke gir for 

lange og kompliserte samtykker.
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• Muligheter for å bruke bredere samtykker for bestemte 
formål (for eksempel «kreftforskning»).

• Mulighet for at en etisk komité kan kreve at et prosjekt 
innhenter nytt samtykke hvis man mener at det 
tidligere samtykket ikke dekker et nytt forskningspro-
sjekt. 

• Mulighet for at en etisk komité kan kreve at et prosjekt 
særskilt informerer deltakerne om bestemte forhold i 
prosjektet. Dette kan gjøres både målrettet mot 
deltakerne eller mer generelt gjennom ulike media.

• Mulighet for unntak fra samtykkebestemmelsen under 
spesielle forhold.

Inntrykket er at verken forskere eller etiske komiteer synes 
at helgenomsekvensering skiller seg vesentlig fra andre 
typer genetiske undersøkelser. Aspekter knyttet til overfø-
ring av genetisk informasjon til internasjonale databaser 
har ikke blitt vurdert særskilt. Forhold knyttet til hel-
genomsekvensering og bioteknologilovens bestemmelser 
om genetisk veiledning synes heller ikke å ha blitt drøftet 
spesielt. Dette har medført at (i) deltakerinformasjonen i 
liten eller ingen grad omtaler disse forholdene, og (ii) at 
Helsedirektoratet ikke har fått oversendt prosjektsøkna-
der for nærmere vurdering av prosjektene opp mot biotek-
nologilovens bestemmelser.

5.8 Forskning uten forhåndsvurdering av REK
Norge har sluttet seg til Europarådets konvensjon om men-
neskerettigheter og biomedisin (biomedisinkonvensjonen) 
(7) og har også undertegnet en tilleggsprotokoll (8) til kon-
vensjonen. Tilleggsprotokollen sier bl.a. at alle forsknings-
prosjekter skal vurderes av en etisk komité (artikkel 9):

1. Every research project shall be submitted for 
independent examination of its ethical acceptability 
to an ethics committee. Such projects shall be 
submitted to independent examination in each State 
in which any research activity is to take place.
2. The purpose of the multidisciplinary examination 
of the ethical acceptability of the research project 
shall be to protect the dignity, rights, safety and 
well-being of research participants. The assessment 
of the ethical acceptability shall draw on an appro-
priate range of expertise and experience adequately 
reflecting professional and lay views.
3. The ethics committee shall produce an opinion 
containing reasons for its conclusion.

Da regjeringen la frem forslag til helseforskningslov for 
Stortinget, ble det i odelstingsproposisjonen eksplisitt 
henvist til denne protokollen. Men artikkel 9 er ikke drøf-
tet verken i proposisjonen (9) eller i innstillingen fra helse- 
og omsorgskomiteen (41). Som omtalt tidligere vedtok 
Stortinget at forskning på anonymiserte opplysninger ikke 
krever forhåndsvurdering av REK (og ei heller innhenting 
av samtykke).  Det ser derfor ut til å være et misforhold 
mellom artikkel 9 i biomedisinkonvensjonens tilleggspro-
tokoll og tilsvarende bestemmelser i den norske helseforsk-
ningsloven. Det kan også være komplekse etiske 
problemstillinger i forskningsprosjekter som bruker ano-
nymiserte opplysninger. Det burde derfor være i både for-
skernes og samfunnets interesse at etiske komiteer også 
forhåndsvurdere slike forskningsprosjekter.



24 GOD BIOETIKK – BEDRE SAMFUNN

6. Vurderinger og mulige løsninger

I det følgende beskrives mulige mekanismer for å håndtere 
de utfordringene som er beskrevet i kapittel 5.

6.1 Skal helgenomsekvensering og lignende under-
søkelser regnes som prediktive undersøkelser?
Helgenomsekvensering og tilsvarende bør inntil videre 
betraktes som prediktive undersøkelser såfremt man ikke 
umiddelbart sletter sekvenseringsdata som ikke analyse-
res. Så lenge rådata er tilgjengelige, vil det alltid være 
mulig (og gjerne ønskelig) å reanalysere data. 

Kravet som bioteknologiloven setter om samtykke og gene-
tisk veiledning, kan i praksis håndteres på ulike nivåer, 
avhengig av hvor nært forskerne er relatert til deltakerne i 
forskningsprosjektet. 
• I kliniske prosjekter bør informasjon om helgenomse-

kvensering inkluderes i samtykket. Genetisk veiled-
ning kan gis i form av generell skriftlig informasjon før 
og etter undersøkelsen. Individuell veiledning under 
og etter undersøkelsen kan begrenses til personer hvor 
man faktisk finner noe som har en kjent klinisk 
relevant betydning.

• I epidemiologiske prosjekter bør informasjon om 
helgenomsekvensering inkluderes i samtykket. 
Genetisk veiledning kan gis i form av generell skriftlig 
informasjon før og etter prosjektet. Prosjektet bør også 
etablere prosedyrer for håndtering av situasjoner hvor 
man gjør funn som kan være av klinisk betydning (se 
nedenfor).

6.2 Håndtering av uventete funn og overskudds- 
informasjon  
Prosjektprotokoller bør inneholde et punkt som omtaler 
hvordan man skal håndtere eventuelle uventete funn og 
overskuddsinformasjon. Ved helgenomsekvensering bør 
det allerede i planleggingsfasen etableres beredskap med 
klinisk fagmiljø som kan vurdere hvordan man skal hånd-
tere funn som kan ha klinisk betydning. Videre bør det eta-
bleres avtaler med alle som analyserer slike genetiske data 
om hvordan forskere skal rapportere funn som kan ha kli-
nisk betydning til den som er ansvarlig for primærinnsam-

lingen av data. I praksis betyr det at man ikke må iverksette 
tiltak før man eventuelt finner noe som kan ha betydning 
og har kvalitetssikret disse funnene i samråd med perso-
nale som har særskilt klinisk genetisk kompetanse.

REK kan også i sin nettportal inkludere et punkt som 
omtaler håndtering av uventete funn og overskuddsinfor-
masjon, ettersom dette er en universell problemstilling ved 
medisinsk forskning.

6.3 Nasjonale helseregistre – individrettigheter versus 
samfunnsbehov 
Når samfunnet finner det nødvendig å samle inn sensitiv 
personidentifiserbar informasjon uten samtykke, bør man 
i større grad stille krav om anonymisering av disse dataene 
før de brukes til formål som er langt vekk fra ytelse av hel-
sehjelp.

Videre er det i forslaget til strategiplan for fremtidige hel-
seregistre (2) ikke belyst hvordan bioteknologilovens 
bestemmelser om samtykke og veiledning skal håndteres 
ved sekundærbruk av genetisk informasjon innsamlet fra 
helsevesenet. Dette problemet må løses for alle sentrale 
helseregistre.

6.4 Retten til å vite og bestemme over informasjon om 
seg selv 
Det er illusorisk å snakke om reell rett til å styre sensitiv 
informasjon om seg selv når samfunnet vedtar at (i) infor-
masjon kan innsamles uten samtykke, (ii) den som samler 
inn informasjon ikke trenger å informere dem det samles 
inn informasjon om, og (iii) innsamlet informasjon kan 
brukes til forskning uten at de som inkluderes vet om det. 

Selv om det kan foreligge gode grunner til at sentrale helse-
registre samler inn personidentifiserbar sensitiv informa-
sjon uten samtykke, betyr det ikke at slik informasjon skal 
utleveres til andre uten at den registrerte vet om det. Slik 
utlevering bør følges av en plikt til å informere de regis-
trerte om hvilke opplysninger det dreier seg om samt hvem 
som har mottatt opplysningene. Dette vil være i samsvar 
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med artikkel 6 i Europarådets anbefaling om overføring av 
persondata til tredjepart fra offentlige institusjoner (10) 
(se pkt. 3.2.2). 

En slik varslingsplikt er spesielt relevant ved forskning 
hvor REK har gjort unntak fra samtykkebestemmelsene, 
og hvor prosjektet skal benytte informasjon fra andre 
organisasjoner/ registre. Slik som dagens situasjon er, har 
de som inkluderes ingen mulighet til å vite at personopp-
lysninger om dem benyttes. Deres rettigheter til å begrense 
bruken av disse opplysningene er da ikke-eksisterende. 
Når man i regelverk for forskning sier at hensynet til den 
enkelte skal gå foran samfunnets og forskningens interes-
ser, er dette ikke tatt hensyn til i praksis. En varslingsplikt 
som foreslått vil gi dem som inkluderes i forskningspro-
sjektet anledning til å trekke seg hvis de ønsker det.

6.5 Forskning uten forhåndsvurdering av REK
Den nye helseforskningsloven som trådte i kraft i 2009, 
medfører at forskningsprosjekter som benytter anonymi-
serte opplysninger ikke trenger å søke REK om forhånds-
godkjenning. I tilleggsprotokollen til biomedisin-
konvensjonen (som Norge har sluttet seg til) heter det i 
artikkel 9 at alle (vår understrekning) forskningsprosjek-

ter skal fremlegges for en uavhengig etisk komité. Det er 
åpenbart at det også kan være etiske utfordringer knyttet 
til forskningsprosjekter som benytter anonymisert infor-
masjon, og at det er både i forskernes og samfunnets inter-
esser at også slike prosjekter blir vurdert av en uavhengig 
etisk komité. Som illustrert i kapittel 4 kan informasjon fra 
kvalitetsforbedring anonymiseres og brukes til forskning. 
Redaktøren i Tidsskrift for den norske legeforening har i 
en redaksjonell kommentar påpekt det problematiske i en 
slik praksis (42). Helseforskningsloven bør endres slik at 
også prosjekter som bruker anonymiserte opplysninger 
skal forhåndsvurderes av REK. 
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