
Kommentarer til høringsutkast “Nasjonal strategi for persontilpasset medisin i helsetjenesten” 

Fra Norsk forening for medisinsk mikrobiologi 

Generelt: Dette utkastet til strategi framstår som nokså utflytende, og bærer preg av at man har 

store forhåpninger om hva persontilpasset medisin skal tilføre innenfor diagnostikk og behandling. 

Det er tvilsomt om visjonene som beskrives er realistiske innenfor den aktuelle tidsrammen. Som det 

påpekes er persontilpasset medisin så langt hovedsakelig benyttet til behandling innenfor 

kreftmedisin og nevrologifeltet, samt ved farmakologisk behandling der det er kjent at enkeltgener 

har betydning for et medikamentets nytte og/eller bivirkningsrisiko. Infeksjonssykdommer er nevnt 

som et annet område der persontilpasset medisin har en plass, uten at det er nevnt noen konkrete 

eksempler på anvendelse av persontilpasset medisin innenfor dette feltet.  

I høringsutkastet defineres persontilpasset medisin slik: “forebygging, diagnostikk, behandling og 

oppfølging tilpasset biologiske forhold hos den enkelte”. Dersom mikrobiom/normalflora, 

kolonisering og infeksjon med patogene mikrober regnes som biologiske forhold hos den 

enkelte, så har mikrobiologi og infeksjonsmedisin fortjent større oppmerksomhet i strategien 

enn høringsutkastet legger opp til. 

Strategien anbefaler tiltak innenfor fem områder, hvor vi har følgende kommentarer:  

A Kompetanse og informasjon 

 Ad 5.1 A1 Etablering av et nasjonalt nettverk av regionale kompetansesentre.  

Det er uklart hvilken kompetanse disse regionale kompetansesentrene skal bygge opp. 

Mikrobiologiske miljøer, som i dag jobber med mikrobielle genomer og mikrobiomanalyser 

bør kunne være en del av et slikt kompetansesenter. Mangelfull tilgang på bioinformatikk-

kompetanse er en hemmer i utviklingen av mikrobiologisk genomanalyse. 

Ad 5.1 A3 

Persontilpasset medisin som tema i relevante utdanninger: Vil stille spørsmål om dette er 

spesielt aktuelt. Feltet har fortsatt ikke kommet så langt. Videreutdanningskurs for 

molekylærbiologer og leger er antakelig aktuelt, men det er andre ting som er viktigere i 

grunnutdanningen. 

 

B Normering. Ingen kommentar. 

C Helseregistre 

 Ad 5.3 punkt c3: 

Innenfor mikrobiologi brukes i dag genomanalyser av bakterier som ledd i smitteoppsporing 

og utbruddsoppklaring. En hemmer i arbeidet med utbruddsoppklaring har vært at vi ikke har 

verktøy for å dele genomdata mellom laboratoriene. Eksempel: Et sykehus har et utbrudd 

med MRSA og gjør derfor genomanalyser av involverte isolater. Dersom disse data kunne 



lastes opp til en nasjonal database, så kunne et annet sykehus ved evt. senere utbrudd av 

MRSA, sammenligne genomdata fra sitt utbrudd med andres data, og man ville hatt mulighet 

til å finne sammenhenger som kunne muliggjøre mer effektiv smitteoppsporing og kanskje 

funn av en evt. felles smittekilde. En forutsetning for dette er at epidemiologiske data og 

geografiske opplysninger også kan knyttes opp mot genomene. 

 

D Informasjons- og kommunikasjonsteknologi 

Ad 5.4 

Når det gjelder tilpasninger av pasientjournalsystemer er det andre behov som er betydelig 

mer presserende enn behovet for at EPJ skal gi tilgang til fullstendige genomdata. 

Tidsaspektet virker lite realistisk. Før EPJ kan tilpasses, må man ha en tydeligere formening 

om hvilke data man har behov for å legge der. 

E Forskning og innovasjon 

 Mange forskningsmiljøer på sykehus har i dag begrenset tilgang til lagring av store data 

slik det her er snakk om. Bedre infrastruktur innenfor dette området er høyst påkrevet. 


