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HØRINGSUTKAST – Laboratorieveileder for genetiske
analyser av fødte

Høringsutkast

Veiledere



Om veilederen
Denne veilederen gir anbefalinger vedrørende analyser av prøvemateriale fra fødte i medisinsk genetiske
laboratorier.

Veilederen er utviklet av Helsedirektoratet i samarbeid med en ekstern arbeidsgruppe. Arbeidsgruppen har
bestått av fagpersoner med spesialistkompetanse innen medisinsk genetikk, genetisk veiledning,
molekylærbiologi og etikk. Arbeidsgruppen har gitt råd om hvilke problemstillinger som er relevante. Gruppen
har også beskrevet gjeldende praksis ved medisinsk genetiske laboratorier i de ulike helseregionene.
Helsedirektoratet retter en stor takk til alle fagpersonene som har bidratt i arbeidsgruppen.

Veilederen bygger på lovfestet regelverk, internasjonale retningslinjer samt arbeidsgruppens tilrådninger. Når
det står «skal» eller «må» i teksten er anbefalingen lov- eller forskriftsfestet. Når «bør» eller «kan» benyttes er
anbefalingen begrunnet i internasjonale retningslinjer og/eller annen relevant dokumentasjon.

Gi oss tilbakemelding! Vi ønsker innspill til veilederen for å gjøre den mest mulig relevant for brukerne. Gitt den
hurtige teknologiske utviklingen innen medisinsk genetikk, er det viktig at Helsedirektoratet mottar innspill hvis
implementering av ny metodikk og nye verktøy i helsetjenesten gjør at veilederen bør oppdateres. Innspillene
sendes til #160600ASHB@helsedir.no

Begreper

Variant: En endring i pasientens DNA-sekvens sammenlignet med en referansesekvens. 

Variantklassifisering: Prosess for å bestemme en variants kliniske betydning.

Eksomsekvensering: Sekvensering av alle proteinkodene gener hos pasienten. 

Genomsekvensering: Sekvensering av hele arvematerialet hos pasienten, inkludert de områdene som ikke koder
for proteiner.

Genpanel: Metode som tillater simultan undersøkelse av et sett av gener. Genpaneler kan lages ved at man
fysisk anriker de genene man ønsker å sekvensere, eller ved bioinformatisk prosessering av en eksom- eller
genom-sekvens.

Eksom- og genomanalyse: Analyser som i prinsippet åpner for undersøkelse av all proteinkodende gener
(eksomanalyse) eller alt arvematerialet (genomanalyse) hos pasienten. Brukes først og fremst i tilfeller hvor man
mangler en god hypotese om hvor genfeil(ene) ligger. Eksempler på sykdomsbilder som ofte er mindre godt
definerte inkluderer bl.a. alvorlig utviklingshemning, sjeldne sykdommer og syndromer. 

Triotesting: Ved triotesting blir sekvensen fra barnet sammenlignet med sekvensen fra begge foreldre for å
identifisere nyoppstått (ikke nedarvede) genetisk variasjon hos barnet.

Diagnostisk analyse: Undersøkelse hvor hensikten er å finne årsaken til symptomer og sykdom hos pasienten.

Prediktiv analyse: Undersøkelser av friske pasienters arveanlegg for å vurdere arvelige disposisjon for fremtidig
sykdom.
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1 Generelle anbefalinger for bruk av genetiske analyser
1.1 En genetisk test skal ikke tas i bruk i klinisk praksis uten tilstrekkelig klinisk
validering

1.2 Før en genetisk test tas i bruk, skal den kliniske nytteverdien av testen
dokumenteres

Før en genetisk test tas i bruk må det foreligge sikker dokumentasjon på at testen eller metoden kan
påvise eller predikere sykdom i relevante pasientgrupper. 

Begrunnelse

Et grunnleggende krav til helsepersonell som gir helsehjelp, er at hjelpen de yter skal holde en viss standard.
Lovgivningsmessig er dette uttrykt gjennom kravet om faglig forsvarlighet. Kravet fremgår av
helsepersonelloven § 4. Tilsvarende krav gjelder for helsetjenesten. For spesialisthelsetjenesten følger det
av spesialisthelsetjenesteloven § 2-2. Kravet til vitenskapelig og klinisk validering av genetiske tester går
også klart frem av artikkel 5 i tilleggsprotokollen til Europarådets konvensjon om menneskerettigheter og
biomedisin, som er ratifisert av Norge. Kravet om klinisk validering understrekes også i retningslinjer utgitt
av Den Europiske Foreningen for Human Genetikk (ESHG) og EuroGentest.

Referanser

Lov om spesialisthelsetjenesten m.m. (spesialisthelsetjenesteloven) 1999 Tilgjengelig fra
https://lovdata.no/dokument/NL/lov/1999-07-02-61
European Society of Human Genetics Guidelines for diagnostic next-generation sequencing European
Journal of Human Genetics 2015 24 Tilgjengelig fra https://www.nature.com/articles/ejhg2015226
Europarådet Additional Protocol to the Convention on Human Rights and Biomedicine, concerning
Genetic Testing for Health Purposes Tilgjengelig fra https://rm.coe.int/1680084824
Lov om helsepersonell m.v (Helsepersonelloven) 1999 Tilgjengelig fra
https://lovdata.no/dokument/NL/lov/1999-07-02-64

Før en genetisk test tas i bruk må det dokumenteres at testresultatet har betydning for behandling
og/eller oppfølging av pasienter i den relevante pasientpopulasjonen. Det bør også dokumenteres
hvorvidt bruk av testen har effektiviserende og/eller kostnadsmessige fordeler sammenlignet med
annen tilgengelig diagnostikk.

Begrunnelse

Ifølge artikkel 6 i tilleggsprotokollen til Europarådets konvensjon om meneskerettigheter og biomedisin skal
klinisk nytteverdi brukes som et viktig kriterie når en vurderer om en gentest skal tilbys. Betydningen av å
vurdere klinisk nytteverdi understrekes også i retningslinjer utgitt av Den Europiske Foreningen for Human
Genetikk (ESHG) og EuroGentest.

Referanser

European Society of Human Genetics Guidelines for diagnostic next-generation sequencing European
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1.3 Før en test tas i bruk bør diagnostisk utbytte vurderes

1.4 Det analytiske oppsettet bør innrettes mot den kliniske problemstillingen slik
at sjansen for tilfeldige funn minimeres

1.5 Laboratoriet skal ha rutiner for tilbakemelding av tilfeldige funn

Journal of Human Genetics 2015 24 Tilgjengelig fra https://www.nature.com/articles/ejhg2015226
Europarådet Additional Protocol to the Convention on Human Rights and Biomedicine, concerning
Genetic Testing for Health Purposes Tilgjengelig fra https://rm.coe.int/1680084824

Diagnostisk utbytte defineres som sannsynligheten for at en test kan identifisere en patogen variant og
diagnose kan stilles i en gitt pasientpopulason. Det diagnostiske utbyttet bør vurderes før en genetisk
test implementeres i diagnostikken. Både valg av teknologi og hvilke gener som skal inngå i et
testregime/genpanel bør vurderes opp mot forventet diagnostisk utbytte. Diagnostisk utbytte kan
være et bra mål for klinisk nytteverdi av en test

Begrunnelse

Ifølge retningslinjer utgitt av den Europeiske Foreningen for Human Genetikk og Eurogentest er det viktig å
vurdere diagnostisk utbytte når man designer testregime for en gitt pasientgruppe.

Referanser

European Society of Human Genetics Guidelines for diagnostic next-generation sequencing European
Journal of Human Genetics 2015 24 Tilgjengelig fra https://www.nature.com/articles/ejhg2015226

Genetiske analyser bør i utgangspunktet kun inkludere sikre sykdomsgivende gener som er relevante
for den kliniske problemstillingen.

Begrunnelse

Anbefalingen er i tråd med retningslinjer fra Den Europeiske Foreningen for Humangenetikk og ISO15189,
som stiller krav om at testen skal være klinisk relevant.

Referanser

European Society of Human Genetics Guidelines for diagnostic next-generation sequencing European
Journal of Human Genetics 2015 24 Tilgjengelig fra https://www.nature.com/articles/ejhg2015226

Laboratoriet skal ha utarbeidet rutiner for håndtering av tilfeldige funn. I konkrete tilfeller hvor man
vurderer å gi tilbakemelding om tilfeldig funn må det gjøres en helhetsvurdering av varianten som er
påvist, sykdommens alvorlighetsgrad, og muligheter for behandling. I beslutningsprosessen er det
viktig at tilstrekkelig kompetanse på tolkning av genetiske varianter, den aktuelle sykdommen, samt
medisinsk etikk inkluderes. Dette kan eksempelvis ivaretas ved at klinisk etikkomite eller annet fagråd
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1.6 Klassifisering av varianter bør gjøres basert på retningslinjer fra The
American College of Medical Genetics (ACMG)

1.7 De genetiske testene som tilbys av et laboratorium bør publiseres på
Genetikkportalen.no

inkluderes i drøftingene før endelig beslutning tas.

Begrunnelse

Bioteknologiloven § 5-5 samt tilleggsprotokollen til europarådets konvensjon om menneskerettigheter og
biomedisin stiller krav til genetisk veiledning. Når relevant, skal det i forbindelse med genetisk veiledning
informeres om muligheten for tilfeldige funn. Dersom pasienten samtykker til det, skal pasienten få
tilbakemelding om funn av genvarianter som tilsier høy risiko for alvorlig sykdom som kan behandles.
Laboratoriet må følgelig ha et system som ivaretar situasjoner hvor tilbakemelding kan være aktuelt.

Referanser

Europarådet Additional Protocol to the Convention on Human Rights and Biomedicine, concerning
Genetic Testing for Health Purposes Tilgjengelig fra https://rm.coe.int/1680084824
Lov om humanmedisinsk bruk av bioteknologi m.m (bioteknologiloven) 2003 Tilgjengelig fra
https://lovdata.no/dokument/NL/lov/2003-12-05-100

Retningslinjene fra ACMG beskriver et objektivt system for variantbedømming som gjennom objektive
kriterier gjør det mulig å gruppere genetiske varianter i 5 ulike klasser.

� Klasse 1; ikke-patogen
� Klasse 2; sannsynlig ikke-patogen
� Klasse 3; ukjent/usikker betydning
� Klasse 4; sannsynlig patogen 
� Klasse 5; patogen

Begrunnelse

Pasienter fra ulike helseregioner har rett på likeverdige tjenester, jf. spesialisthelsetjenesteloven § 1-1. For
å sikre et likeverdig tilbud til de pasienter som mottar diagnostikk i form av gentesting, er det viktig at
prøveresultatene fortolkes likt i de ulike laboratoriene. Et felles rammeverk for variantfortolkning er
dermed nødvendig. I følge arbeidsgruppen er ACMG-systemet implementert ved alle eksisterende
medisinsk genetiske laboratorier i Norge, og er også det systemet som brukes internasjonalt.

Referanser

Lov om spesialisthelsetjenesten m.m. (spesialisthelsetjenesteloven) 1999 Tilgjengelig fra
https://lovdata.no/dokument/NL/lov/1999-07-02-61
The American College of Medical Genetics and Genomics (ACMG) Standards and guidelines for the
interpretation of sequence variants: a joint consensus recommendation of the American College of
Medical Genetics and Genomics and the Association for Molecular Pathology Genetics in medicine
2015 Tilgjengelig fra
https://www.acmg.net/docs/Standards_Guidelines_for_the_Interpretation_of_Sequence_Variants.pdf
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1.8 Laboratoriet bør gi tilstrekkelige opplysninger om hva en test kan påvise og
hva resultatet av en test medfører

1.9 Ny analyse av lagrede sekvensdata krever vanligvis ny rekvisisjon

Genetikkportalen gir en oversikt over det nasjonale tilbudet av genetiske tester. Portalen synliggjør
hvilke tester som tilbys i de ulike virksomhetene, og er blant annet et virkemiddel for å sikre likeverdig
tilbud innen genetisk diagnostikk.

Begrunnelse

Pasienter fra ulike helseregioner har rett på likeverdige tjenester, jmf Spesialisthelsetjenesteloven § 1-1. For
å sikre et likeverdig tilbud til pasientene, er det viktig at alle rekvirenter har oversikt over de ulike
gentestene som tilbys i helsetjenesten. Genetikkportalen er per i dag den eneste webtjenesten med
helhetlig oversikt over de gentester som tilbys ved de ulike medisinsk genetiske laboratoriene i Norge.

Referanser

Lov om spesialisthelsetjenesten m.m. (spesialisthelsetjenesteloven) 1999 Tilgjengelig fra
https://lovdata.no/dokument/NL/lov/1999-07-02-61

For en gitt test bør det informeres om hvilken sykdom den diagnostiserer og hvilke gener som inngår.

Hvis gener som inngår i testen kan ha betydning for mer enn en sykdom bør det framgå av
beskrivelsen. Der det er mulig bør det opplyses om forventet penetrans for genfeil knyttet til de
aktuelle sykdommene.

Begrunnelse

Etter pasient- og brukerrettighetsloven skal pasienten ha den informasjon som er nødvendig for å få innsikt i
sin helsetilstand og innholdet i helsehjelpen. Pasienten skal også informeres om mulige risikoer og
bivirkninger, jf. pasient- og brukerrettighetsloven § 3-2 første ledd.

Av tileggsprotokollen til europarådets konvensjon om menneskerettigheter og biomedisin fremgår det at
pasienten har krav på tilstrekkelig informasjon når det er aktuelt å utføre en gentest som ledd i diagnostikk.
Helsedirektoratet mener at informasjon om hva en test diagnostiserer, hvilke gener som inngår i testen, og
eventuell informasjon vedrørende penetrans er typiske opplysninger som bør gjøres tilgjengelig av
laboratoriet. Dette er også i tråd med anbefalinger fra den europeiske foreningen for human genetikk.

Referanser

European Society of Human Genetics Guidelines for diagnostic next-generation sequencing European
Journal of Human Genetics 2015 24 Tilgjengelig fra https://www.nature.com/articles/ejhg2015226
Europarådet Additional Protocol to the Convention on Human Rights and Biomedicine, concerning
Genetic Testing for Health Purposes Tilgjengelig fra https://rm.coe.int/1680084824
Lov om pasient- og brukerrettigheter (pasient- og brukerrettighetsloven) 1999 Tilgjengelig fra
https://lovdata.no/dokument/NL/lov/1999-07-02-63

Rekvisisjon av genetiske undersøkelser anses som en avtale om å utføre en genetisk analyse i et
avgrenset tidsrom. Rapport til rekvirent skal baseres på det kunnskapsgrunnlaget som finnes når den
rekvirerte analysen utføres. Laboratoriet er således ikke forpliktet til å reanalysere lagrede
sekvensdata rutinemessig. Eventuell ny analyse av allerede lagrede data vil først og fremst være
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1.10 Når en variant påvises hos ny pasient bør klassifiseringen revurderes hvis
varianten ikke er revurdert i løpet av de siste 6 månedene

1.11 Laboratoriet må ha et system som kobler variant og pasient

aktuelt hvis laboratoriet mottar en ny rekvisisjon.

Begrunnelse

Helsepersonelloven § 4 slår fast at «Helsepersonell skal utføre sitt arbeid i samsvar med de krav til faglig
forsvarlighet […] som kan forventes ut fra helsepersonellets kvalifikasjoner, arbeidets karakter og
situasjonen for øvrig». Faglig god praksis tar utgangspunktet yrkesgruppens egen fagforståelse ved det
tidspunkt virksomheten utføres. Rapport til rekvirent må nødvendigvis baseres på det kunnskapsgrunnlaget
som finnes når den rekvirerte gentesten utføres. I likhet med praksis ved rekvisisjon av annen diagnostikk
mener Helsedirektoratet at en avtale om å utføre en genetisk analyse gjelder i det avgrensede tidsrom hvor
testen utføres.Anbefalingen er i tråd med retningslinjer fra den europeiske foreningen for human genetikk.

https://www.nature.com/articles/ejhg2015226

Referanser

European Society of Human Genetics Guidelines for diagnostic next-generation sequencing European
Journal of Human Genetics 2015 24 Tilgjengelig fra https://www.nature.com/articles/ejhg2015226
Lov om helsepersonell m.v (Helsepersonelloven) 1999 Tilgjengelig fra
https://lovdata.no/dokument/NL/lov/1999-07-02-64

Når ny pasient får påvist en variant som laboratoriet tidligere har klassifisert i kategori 2,3 eller 4, bør
laboratoriet revurdere klassifiseringen av varianten hvis det er lengre enn 6 måneder siden denne ble
vurdert i laboratoriet. Ved funn bør klasse 5 varianter revurderes hvis det er lengre enn maksimalt 12
måneder siden sist varianten ble vurdert, og i tilfeller hvor sykdomsprogresjon eller kliniske parametere
ikke samsvarer med forventet fenotype hos pasienten.

Begrunnelse

I arbeidet med veilederen har arbeidgruppen dokumentert praksis ved de ulike medisinsk genetiske
avdelingene som i dag har godkjenning etter bioteknologiloven § 7-1. Anbefalingen bygger således på disse
virksomhetenes oppfatning av god faglig praksis. Helsedirektoratet mener at tidsintervallene som oppgis i
anbefalingen samsvarer med krav til forsvarlighet. Samtidig påpeker Helsedirektoratet at intervallene bør
oppfattes som en minimumsstandard.

Laboratoriet må ha et system som kobler variant og pasient, slik at rekvirenten/pasienter ved behov
kan kontaktes på nytt hvis en allerede tolket variant reklassifiseres.

Begrunnelse

Hvis klassifiseringen av en genetisk variant endres, kan det oppstå situasjoner hvor laboratoriet må kontakte
rekvirenter som tidligere har rekvirert diagnostikk ved laboratoriet. Dette kan eksempelvis gjelde i
situasjoner hvor helsetjenesten endrer klassifiseringen av en variant fra patogen til ikke-patogen. I slike
tilfeller må laboratoriet ha et system som identifiserer pasienter som er affisert av endringen. Informasjon
til pasienten bør formidles via pasientens lege, ev. genetisk veileder. Anbefalingen er i tråd med
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2 Krav til systematisk kvalitetssikring
2.1 Virksomheter som utfører genetiske analyser skal kunne dokumentere
systemer for kontinuerlig kvalitetssikring av de genetiske testene og metodene
som brukes

3 Rapportering
3.1 Svarrapporten bør være enkel å forstå, også for ikke-eksperter

retningslinjer fra den europeiske foreningen for human genetikk og samt bestemmelser om journal og
informasjonssystemer i spesialisthelsetjenesteloven § 3-2. 

Referanser

Lov om spesialisthelsetjenesten m.m. (spesialisthelsetjenesteloven) 1999 Tilgjengelig fra
https://lovdata.no/dokument/NL/lov/1999-07-02-61
European Society of Human Genetics Guidelines for diagnostic next-generation sequencing European
Journal of Human Genetics 2015 24 Tilgjengelig fra https://www.nature.com/articles/ejhg2015226

En virksomhet som tilbyr medisinsk genetiske tester med formål om å yte helsehjelp må kunne
dokumentetere at virksomheten har implementert systemer for kontinuerlig og systematisk
kvalitetssikring og validering av de tjenester som tilbys.

Begrunnelse

Krav til internkontroll er hjemlet i forskrift om ledelse og kvalitetsforbedring i helse- og omsorgstjenesten.
Forskriften gjelder virksomheter på ulike nivå i de kommunale helse- og omsorgstjenestene,
spesialisthelsetjenesten og private virksomheter som tilbyr helse- og omsorgstjenester.

Referanser

Forskrift om ledelse og kvalitetsforbedring i helse- og omsorgstjenesten 2016 Tilgjengelig fra
https://lovdata.no/dokument/SF/forskrift/2016-10-28-1250?q=ledelse og kvalitet

På første side bør rapporten ha en kort og uthevet konklusjon om det ble gjort funn som har betydning
for pasientens diagnose/videre oppfølging, samt en mer utfyllende tolkning av resultatet. I rapporten
bør analysemetoden beskrives kort sammen med metodens eventuelle begrensninger.

Rapporten bør inneholde informasjon om;

� Resultat av analysen, inkludert forventet penetrans av eventuelle funn
� Bakgrunn for analysen inkludert klinisk problemstilling
� Kort beskrivelse av metoden som er anvendt
� Hva analysen omfattet
� Analysens spesifisitet bør oppgis hvis det er mulig
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3.2 Rapportering av sikre varianter

3.3 Rapportering av usikre varianter

� Eventuelle begrensninger
� Konklusjon
� Eventuelle forslag til videre oppfølging av pasienten
� Eventuelle forslag til videre familieutredning (eksempelvis segregasjonsanalyser)

Begrunnelse

Anbefalingen er i tråd med retningslinjer fra Den Europeiske Foreningen for Human Genetikk. Anbefalingen
er forøvrig begrunnet i Europarådets tilleggsprotokoll til konvensjon om menneskerettigheter og
biomedisin.

Referanser

European Society of Human Genetics Guidelines for diagnostic next-generation sequencing European
Journal of Human Genetics 2015 24 Tilgjengelig fra https://www.nature.com/articles/ejhg2015226
Europarådet Additional Protocol to the Convention on Human Rights and Biomedicine, concerning
Genetic Testing for Health Purposes Tilgjengelig fra https://rm.coe.int/1680084824

Varianter som oppgis bør følge gjeldende nomenklatur fra Human Genome Variation society.
Patogene (klasse 5) og sannsynlig patogene (klasse 4) varianter som er relevante for den kliniske
problemstillingen/fenotype rapporteres. Heterozygote varianter i gener som gir recessiv sykdom kan
rapporteres i tilfeller hvor dette anses som klinisk relevant.

Begrunnelse

Anbefalingen begrunnes i retningslinjer utgitt av The American College of Medical Genetics samt
retningslinjer fra The Human Genome Variation Society.

Referanser

The American College of Medical Genetics and Genomics (ACMG) Standards and guidelines for the
interpretation of sequence variants: a joint consensus recommendation of the American College of
Medical Genetics and Genomics and the Association for Molecular Pathology Genetics in medicine
2015 Tilgjengelig fra
https://www.acmg.net/docs/Standards_Guidelines_for_the_Interpretation_of_Sequence_Variants.pdf
The Human Genome Variation Society HGVS recommendations for the description of sequence
variants: 2016 update Tilgjengelig fra http://varnomen.hgvs.org/recommendations/general/

Informasjon om usikre varianter bør rapporteres i tilfeller hvor laboratoriet ønsker å foreslå videre
diagnostikk som kan avklare variantens betydning, eller hvis laboratoriet ønsker å foreslå tiltak
vedrørende klinisk kontrollprogram. For øvrig kan laboratoriet utlevere informasjon om usikre
varianter hvis rekvirenten ber om slik informasjon.

Det er bare usikre varianter som er relevante for den kliniske problemstillingen/ indikasjon for testing
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3.4 Laboratoriet eller rekvirent bør ikke foreslå behandling basert på funn av
variant(er) med usikker betydning (klasse 3 varianter)

som kan være aktuelle å rapportere.

Hvis en usikker variant rapporteres er det svært viktig at laboratoriet har god dialog med rekvirenten
for å sikre at den usikre varianten ikke oppfattes som et sykdomsgivende funn. Inntil variantens
betydning er oppklart, dvs. at varianten reklassifiseres som klasse 1,2,4 eller 5, bør varianten i et klinisk
perspektiv anses som en ukjent sjelden normalvariant.

Oppfølgende diagnostikk for å avklare betydningen av en usikker variant kan eksempelvis inkludere
segregasjonanalyser, supplerende kliniske undersøkelser eller biokjemiske analyser.

Begrunnelse

Varianter med usikker betydning kan ikke brukes for å bestemme hvilken behandling pasienten skal ha, jmf.
anbefaling i denne veilederen. Isolert sett vil altså informasjon om en usikker variant ikke være til nytte når
rekvirenten skal bestemme videre behandling av pasienten. The Association for Clinical Genomic Science
uttaler i sine retningslinjer fra 2017;

" The Association for Clinical Genomic Science (ACGS) Practice guidelines for Targeted Next Generation
Sequencing Analysis and Interpretation recommend that variants of uncertain significance are only
reported within the main body of the report if there is further genetic testing or clinical investigation that is
likely to re-classify the variant as either "likely pathogenic" or "likely benign". It is important to consider the
context in which genomic testing is undertaken. For example rapid testing of cancer predisposition genes
such as BRCA1 or BRCA2 to determine pharmaceutical treatment options for the affected patient might
report only "pathogenic" or "likely pathogenic" variants, in contrast to testing that seeks to inform
prophylactic surgery options for the proband and their relatives where further testing/investigation of a
variant of uncertain significance may be appropriate".

Referanser

The Association for Clinical Genomic Science ACGS Best Practice Guidelines for Variant Classification
2017 Tilgjengelig fra
http://www.acgs.uk.com/media/1092626/uk_practice_guidelines_for_variant_classification_2017.pdf

Varianter med usikker betydning kan ikke brukes for å bestemme hvilken behandling pasienten skal ha.
Fra et behandlingsperspektiv bør en usikker variant anses som en ukjent sjelden normalvariant inntil
variantens betydning er oppklart.

Begrunnelse

Anbefalingen begrunnes i retningslinjer fra The American College of Medical Genetics.

Referanser

The American College of Medical Genetics and Genomics (ACMG) Standards and guidelines for the
interpretation of sequence variants: a joint consensus recommendation of the American College of
Medical Genetics and Genomics and the Association for Molecular Pathology Genetics in medicine
2015 Tilgjengelig fra
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4 Informasjon til pasienten før og etter en diagnostisk
genetisk undersøkelse

4.1 Ved bruk av diagnostiske genetiske undersøkelser skal pasienten motta
tilstrekkelig informasjon

5 Tilleggskrav ved prediktiv gentesting
5.1 Prediktive genetiske undersøkelser skal bare tilbys ved virksomheter som er
godkjent av Helsedirektoratet

https://www.acmg.net/docs/Standards_Guidelines_for_the_Interpretation_of_Sequence_Variants.pdf

Ved diagnostisk bruk av genetiske undersøkelser bestemmes form og omfang på genetisk informasjon
eller eventuell genetisk veiledning før og/eller etter undersøkelsen av testresultatenes konsekvenser.
Viktige vurderingspunkter er resultatenes betydning for den som undersøkes og potensiell betydning
for familiemedlemmer.

Begrunnelse

Etter pasient- og brukerrettighetsloven skal pasienten ha den informasjon som er nødvendig for å få innsikt i
sin helsetilstand og innholdet i helsehjelpen. Pasienten skal også informeres om mulige risikoer og
bivirkninger, jf. pasient- og brukerrettighetsloven § 3-2 første ledd.

I artikkel 8 i tilleggsprotokollen til Europarådets konvensjon om biomedisin, som Norge har ratifisert, stilles
det krav om «hensiktsmessig» genetisk veiledning ved bruk av genetiske undersøkelser. Videre står det at
«den genetiske veiledningens form og omfang skal bestemmes ut fra testresultatenes konsekvenser og
deres betydning for den som undersøkes eller for medlemmene av hans eller hennes familie, herunder
eventuelle konsekvenser for valg med hensyn til forplantning.» Ved bruk av diagnostiske gentester er det
dermed en medisinsk faglig vurdering som legges til grunn når det skal vurderes om en pasient skal få
genetisk veiledning og i hvilken form.

Referanser

Europarådet Additional Protocol to the Convention on Human Rights and Biomedicine, concerning
Genetic Testing for Health Purposes Tilgjengelig fra https://rm.coe.int/1680084824
Lov om pasient- og brukerrettigheter (pasient- og brukerrettighetsloven) 1999 Tilgjengelig fra
https://lovdata.no/dokument/NL/lov/1999-07-02-63

Prediktive genetiske undersøkelser skal bare tilbys av virksomheter som er godkjent av
Helsedirektoratet etter bioteknologiloven § 7-1.

Ved vurdering av om godkjenning skal gis, er det ifølge bioteknologilovens forarbeider bl.a. faglige
ressurser, rettferdig fordeling og samfunnsmessige hensyn som bør vektlegges. Når søknader om
virksomhetsgodkjenning vurderes, legges det vekt på at virksomheten har riktig kompetanse, god
kvalitet og forsvarlige rutiner for tjenestene. Innenfor medisinsk genetikk er tverrfaglig samarbeid av
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5.2 Krav om årlig rapportering om bruk av prediktive gentester

5.3 Krav til genetisk veiledning ved prediktive gentester

stor betydning, Helsedirektoratet legger derfor stor vekt på at tilbudet er organisert rundt et miljø
som har tilstrekkelig kompetanse innenfor medisinsk genetikk samt tilgang til andre relevante
fagspesialiteter. For prediktiv gentesting av arvelig kreft er det eksempelvis viktig å kunne vise til
samarbeid med spesialister innen onkologi. Dette er nødvendig for at kvaliteten på tjenesten skal bli
god nok. Helsedirektoratet legger også vekt på at virksomhetene som godkjennes har god kompetanse
innen genetisk veiledning.

Begrunnelse

Krav om virksomhetsgodkjenning er hjemlet i bioteknologiloven § 7-1.

Referanser

Lov om humanmedisinsk bruk av bioteknologi m.m (bioteknologiloven) 2003 Tilgjengelig fra
https://lovdata.no/dokument/NL/lov/2003-12-05-100

Virksomheter som tilbyr prediktive genetiske undersøkelser skal levere en årlig rapport til
Helsedirektoratet.

Skjema for rapportering av prediktive genetiske undersøkelser.

Begrunnelse

Krav om årlig rapportering er hjemlet i bioteknologiloven § 7-2.

Referanser

Lov om humanmedisinsk bruk av bioteknologi m.m (bioteknologiloven) 2003 Tilgjengelig fra
https://lovdata.no/dokument/NL/lov/2003-12-05-100

Bioteknologiloven § 5-5 fastsetter en rett til genetisk veiledning ved prediktiv gentesting. Form og
omfang av veiledningen bestemmes ut fra pasientens behov.

Ved prediktive genetiske undersøkelser er det viktig at pasientene ivaretas gjennom vanskelige
valgsituasjoner. Bioteknologiloven legger opp til veiledning før, under, og etter en prediktiv genetisk
undersøkelse. Den genetiske veiledningen skal tilrettelegges på en forsvarlig måte. Faktorer som
sykdommens alvorlighetsgrad, sannsynlighet for at den inntreffer (penetrans), muligheten for
behandling/forebygging, og hvilken innvirkning eventuell sykdom vil kunne få for pasienten og
pasientens familie er viktige momenter i en veiledningssamtale

Den som får veiledning skal få informasjon om helsehjelpen, og i tillegg informasjon om hvilke
konsekvenser undersøkelsen kan få for andre enn personen selv. Ved alvorlige tilstander/høy grad av
penetrans bør spesialister i medisinsk genetikk, eller genetiske veiledere knyttet til medisinskgenetiske
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5.4 Krav til skriftlig samtykke før undersøkelsen

6 Bruk av eksom- og genomanalyser
6.1 Før eksom- eller genomanalyse skal pasienten få genetisk veiledning om
metoden og de funn man kan gjøre

avdelinger, gi veiledningen. I tilfeller hvor pasienten har fått påvist arvelig sykdom og det er aktuelt
med videre utredning av familiemedlemmer bør genetisk veiledning ivaretas av medisinskgenetiske
avdeling.

Begrunnelse

Krav om genetisk veiledning er hjemlet i bioteknologiloven § 5-5.

Referanser

Europarådet Additional Protocol to the Convention on Human Rights and Biomedicine, concerning
Genetic Testing for Health Purposes Tilgjengelig fra https://rm.coe.int/1680084824
Lov om humanmedisinsk bruk av bioteknologi m.m (bioteknologiloven) 2003 Tilgjengelig fra
https://lovdata.no/dokument/NL/lov/2003-12-05-100
Helsedirektoratet Evaluering av bioteknologiloven 2015 Tilgjengelig fra
https://helsedirektoratet.no/Lists/Publikasjoner/Attachments/997/Evaluering-av-bioteknologiloven-
2015-IS-2360.pdf

I følge bioteknologiloven § 5-4 må den som skal undersøkes med en prediktiv genetisk undersøkelse gi
skriftlig samtykke.

Begrunnelse

Krav om skriftlig samtykke er hjemlet i bioteknologiloven § 5-4

Referanser

Lov om humanmedisinsk bruk av bioteknologi m.m (bioteknologiloven) 2003 Tilgjengelig fra
https://lovdata.no/dokument/NL/lov/2003-12-05-100

Når alle gener eller hele genomet hos en pasient analyseres (eksom- eller genomanalyser) gjelder alle
kravene som bioteknologiloven stiller for prediktive genetiske undersøkelser. Analyse av genpaneler
tilvirket fra eksom-/genomsekvensering regnes ikke som eksom- eller genomanalyser.

Den som får veiledning skal få informasjon om sin helsetilstand, utredning og behandling, og i tillegg
informasjon om hvilke konsekvenser undersøkelsen kan få for andre enn personen selv. Øvrige
relevante tema i veiledningen kan eksempevis være:

Informere pasienten om metoden som brukes.
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7 Særskilte tilleggskrav ved gentesting av barn
7.1 Prediktiv gentesting av barn er bare tillatt når slik testing kan påvise forhold
som ved behandling forhindrer eller reduserer helseskade hos barnet

7.2 Foreldre må gi skriftlig samtykke til prediktiv genetisk undersøkelse av et
barn

Informere pasienten om at formålet med undersøkelsen er å finne årsaken til
pasientens/familiens sykdom og gi veiledning om mulige funn.
Informere om muligheten for utilsiktede funn.
Diskutere muligheten for tilbakemelding om utilsiktede funn som gir sikker høy risiko for sykdom
hvor det finnes effektiv forebyggende behandling. Det er viktig at pasienten ikke får inntrykk av
at det letes aktivt etter andre varianter med mulig helsemessig betydning for pasienten.
Pasienten som undersøkes, bør ta stilling til om de ønsker tilbakemelding om eventuelle
utilsiktede funn av genetiske varianter som er utenom problemstillingen det testes for.
Pasientens valg bør dokumenteres i samtykkeskjemaet
Gi genetisk veiledning om funn og eventuelt utilsiktede funn etter at undersøkelsen er
gjennomført.
Være åpen om at pasienten kan be om innsyn i egne helseopplysninger, men forklare at
pasienten ikke kan få en fullstendig tolkning av sitt eksom/genom.

Begrunnelse

Anbefalingen følger av kravet til genetisk veiledning i bioteknologiloven § 5-5

Referanser

Lov om humanmedisinsk bruk av bioteknologi m.m (bioteknologiloven) 2003 Tilgjengelig fra
https://lovdata.no/dokument/NL/lov/2003-12-05-100

Bioteknologiloven gir ingen begrensninger for bruk av genetiske undersøkelser for å stille
sykdomsdiagnose hos barn (diagnostisk testing), men setter begrensninger for hvilke prediktive
undersøkelser som kan utføres.

Bioteknologiloven § 5-7 har forbud mot å utføre prediktive undersøkelser på barn under 16 år, med
mindre undersøkelsen kan gi en helsegevinst hos barnet. Dette kan for eksempel være tilfelle når
undersøkelsen utføres for å avdekke mulig høy risiko for fremtidig sykdom som kan behandles med god
effekt, og utfallet blir bedre hvis behandlingen starter tidlig.

Begrunnelse

Anbefalingen er begrunnet i bioteknologilovens bestemmelser, jmf § 5-7

Referanser

Lov om humanmedisinsk bruk av bioteknologi m.m (bioteknologiloven) 2003 Tilgjengelig fra
https://lovdata.no/dokument/NL/lov/2003-12-05-100
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7.3 Ved genetisk utredning som involverer analyse av hele eksomet eller
genomet anbefales bruk av trioundersøkelser når dette er mulig

7.4 Analyse av materiale fra friske søsken skal begrenses til å omfatte den
aktuelle varianten eller variantene som kan være sykdomsgivende

Før det foretas en prediktiv genetisk undersøkelse av barn under 16 år skal det gis skriftlig samtykke fra
barnets foreldre eller andre med foreldreansvar. Kravet gjelder alle prediktive genetiske analyser,
inkludert eksom og genomanalyse for å stille diagnose.

Begrunnelse

Krav om samtykke er hjemlet i bioteknologiloven § 5-4.

Referanser

Lov om humanmedisinsk bruk av bioteknologi m.m (bioteknologiloven) 2003 Tilgjengelig fra
https://lovdata.no/dokument/NL/lov/2003-12-05-100

Trioundersøkelser gir vesentlig effektivisering av datatolkning, og reduserer antall usikre varianter.
Samtidig er det vist at det diagnostiske utbyttet ved eksomanalyse er signifikant større ved
trioundersøkelse enn for analyser av bare indekspasienten. Fordelen med trioundersøkelse blir større
desto flere gener som inngår i analysen og når sannsynligheten for nyoppståtte mutasjoner er stor.

Begrunnelse

Arbeidsgruppens har dokumentert gjeldende praksis ved de medisinsk genetiske laboratoriene som er
godjent etter bioteknologiloven §7-1. Arbeidsgruppen viser til at trioundersøkelser gir vesentlig
effektivisering av datatolkning, og reduserer antall usikre varianter. Internasjonalt er det vist at bruk av
trioanalyser øker det diagnostiske utbyttet. Anbefalingen er i tråd med retningslinjer utgitt av den
Europeiske Foreningen for Human Genetikk.

Referanser

European Society of Human Genetics Guidelines for diagnostic next-generation sequencing European
Journal of Human Genetics 2015 24 Tilgjengelig fra https://www.nature.com/articles/ejhg2015226

Analyse av friske søsken kan bidra til å avklare en eller flere usikre varianter påvist hos pasienten
(proband). I den sammenlignende analysen er det bare den usikre varianten/variantene påvist hos
proband som skal undersøkes hos friske søsken. Muligheten for tilfeldige funn hos søsken vil dermed
minimeres så mye som mulig. Undersøkelse av friske søsken krever skriftlig samtykke fra foreldrene.

Begrunnelse

Anbefalingen er hjemlet i bioteknologiloven §§ 5-4 og 5-7. 

Referanser
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8 Skillet mellom genetisk utredning og forskning

8.1 Diagnostiske tester er rettet inn mot å besvare et klinisk spørsmål relatert til
pasientens symptomer

Lov om humanmedisinsk bruk av bioteknologi m.m (bioteknologiloven) 2003 Tilgjengelig fra
https://lovdata.no/dokument/NL/lov/2003-12-05-100

Formålet med diagnostisk gentesting er å stille korrekt diagnose basert på genetisk kartlegging og
symptombilde hos pasienten. Genetiske undersøkelser hvor helsepersonell leter etter patogene
varianter i sykdomsgener relatert til en pasients symptomer, regnes som ordinær klinisk virksomhet.

Forskning er hypotesedrevet, og resultatet kan ha liten eller ingen betydning for
forskningsdeltakeren/pasienten. Klinikknær forskning som grenser opp mot helsehjelp vil ofte ha som
formål å identifisere hittil ukjente assosiasjoner mellom gen(er) og sykdom. Slik forskingsaktivitet vil
typisk initieres når man ønsker å foreta oppfølging utover rutinemessig avklarende diagnostisk
utredning hos en eller flere pasienter. Selv om formålet med forskningen er å få ny kunnskap om
forskningsdeltakerens/pasientens tilstand, er det ikke nødvendigvis slik at resultatene fra forskningen
vil få noen diagnostisk eller helsemessig betydning for deltakerne.

Begrunnelse

Anbefalingen er i tråd med Helsedirektoratets fortolkning av helseforskningsloven og bioteknologiloven.

Innen genetisk diagnostikk, og særlig ved bruk av eksom eller genom analyser, vil man ofte kunne gjøre funn
som potensielt kan ha forskningsmessige implikasjoner. Eksempelvis vil alle pasienter ha nyoppståtte
varianter i sitt genom.

I Helseforskningslovens § 4 defineres medisinsk og helsefaglig forskning som «virksomhet som utføres med
vitenskapelig metodikk for å skaffe til veie ny kunnskap om helse og sykdom». Funn av en nyoppstått variant
hos en pasient innebærer i seg selv ingen ny viten om helse og sykdom, men gir deler av et datagrunnlag
som gjennom videre forskning kan resultere i ny kunnskap.

Hvis en nyoppstått og hittil ikke karakterisert variant identifiseres hos en pasient, og varianten som
identifiseres er lokalisert i et gen som kan tenkes å ha sammenheng med de symptomer man ser hos
pasienten, vil man først foreta videre diagnostiske undersøkelser for karakterisere funnet. Slike
undersøkelser kan for eksempel innebære ny prøvetaking og videre familieutredning. Hvis man i den
diagnostiske oppfølgingen styrker hypotesen om at den nye varianten er sykdomsfremkallende, vil funnet
kunne resultere i at et forskningsprosjekt blir initiert.

Foreligger det f.eks. informasjon om flere pasienter som kan tenkes å ha den aktuelle tilstanden, vil det
være aktuelt å samle inn prøvemateriale fra slike pasienter og deres familier. Innsamling og DNA
undersøkelser av prøvematerialet organiseres i et klinisk forskningsprosjekt. Etter helseforskningsloven må
prosjektet vurderes og godkjennes av REK. Slike forskningsprosjekter vil også være omfattet av
bioteknologiloven fordi resultatene kan ha diagnostiske eller behandlingsmessige konsekvenser for
deltakerne, og fordi deltakerne (etter all sannsynlighet) vil få tilbakemelding om resultatene dersom de
ønsker det.

Mer om forskning finner du her;

HØRINGSUTKAST – Laboratorieveileder for gene ske analyser av fødte  17

HØRINGSUTKAST

https://lovdata.no/dokument/NL/lov/2003-12-05-100


https://www.etikkom.no/forskningsetiske-retningslinjer/Medisin-og-helse/retningslinjer-for-bruk-av-
genetiske-undersokelser-av-mennesker-i-medisinsk-og-helsefaglig-forskning/

Referanser

Helsedirektoratet Re: Hvor går grensen mellom diagnostikk og forskning? Tidsskr Nor Legeforen
2015
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