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Molekylær patologi er et relativt nytt fagområde 

som har hatt jevn vekst siste tiår. Siste årene 

betydlig øket aktivitet og nye teknologiske og 

terapeutiske fremskritt medfører nå viktige 

endringer for fagområdet 



“Enkle” analyser 

Analyser kan gi informasjon om: 

 

• Klassifisering (leukemier, lymfomer, 

sarkomer) 

• Prediksjon (HER2, PML-RARA, BCR-ABL, 

KRAS, BRAF...etc)  

• Prognose  

 

 
In situ analyser er også molekylære teknikker! (IHC, FISH) 



Stratton M. Science 2011 

Kunnskapsøkning følger teknologiutvikling 



Sekvensering: å lese DNA koden 

• Bare mindre områder av gangen 

• Visuell avlesning 

 

• Små datafiler. Informasjon om biter 

av et gen 

• Kan tilpasses; analysere hele 

genomet eller mindre områder av 

gangen (“genpanel”) 

• Avhengig av automatisert avlesning 

 

• STORE datafiler. Mye informasjon 

om mange gener 

Tradisjonell 

sekvensering, en bit 

leses av gangen: 

Massiv Parallell 

Sekvensering, 

millioner av biter 

leses samtidig: 
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Meyerson M, Nature Rev Genet 2010 

Massiv parellell sekvensering 

 

EN analyse kan erstatte multiple enkelt analyser 

Genpaneler kan standardiseres 

 

DNA, RNA 

Innen proteomics ser man en tilsvarende teknologisk 

revolusjon 

 



Kan man klassifisere svulster ved 

detaljerte sekvensdata? 

• Kopitallsendringer/Translokasjonstyper (“arkitektur”) 

• Mutasjonsmønstre 

• Fortsatt begrenset antall sekvenserte svulster 

internasjonalt, men dette endres dramatisk nå! 

 

• Svulst typer og subtyper karakteriseres ikke bare ved 

DNA forandringer men også ved epigenetiske, RNA og 

proteinforandringer 

Forskjell mellom klassifikasjon og prediksjon 



Store satsninger for å kartlegge de 

vanligste forandringene; signaturer  
TCGA: http://cancergenome.nih.gov 

ICGC: https://icgc.org 

NCGC: https://kreftgenomikk.no  

Ulike krefttyper har karakteristiske “feil” 

Kartlegging av “feil” i den enkelte pasient sin svulst er grunnlaget for 

Molekylær diagnostikk 



Alexandrov et al. Nature 2013 

Cell, December 2014 



Internasjonalt 



Nasjonalt 



http://www.helse-

sorost.no/fagfolk_/forskning_/persontilpasset-

medisin_/Documents/rapport_persontilpasset%20m

edisin.pdf 

Helse- og omsorgsdepartementet, 2013: 

 

- Ønske om å utvikle en nasjonal, helhetlig strategisk 

tilnærming til persontilpasset medisin  

 

- Ga de fire regionale helseforetakene i oppdrag å 

utrede persontilpasset medisin i helsetjenesten.  

 

- Behov for kartlegging som følge av rask utvikling 

av ny medisinsk teknologi som DNA-sekvensering 

og nye biomarkører for diagnostikk, forebygging og 

behandling. Denne utviklingen omfatter også et 

økende tilbud på det private markedet, bl.a. av 

ulike genetiske tester.  

- Fagfeltet preges av nyvinninger men også av store 

utfordringer, blant annet innen IKT-infrastruktur, 

datalagring og – sikkerhet og behandling av 

personvern. 

 

- Leder: John Torgils Vaage, HSØ 



Persontilpasset medisin 

“I helsetjenesten beskriver begrepet persontilpasset 

medisin en medisinsk modell der helsetilbudet tilpasses 

eller skreddersys individet i diagnostikk, behandling og 

forebygging.  

 

Målsettingen er å kunne tilby den enkelte en bedre 

behandling med færre bivirkninger, bygget på pasientens 

særegne biologiske egenskaper“ 

 

Fra rapporten “Persontilpasset medisin i helsetjenesten”, 

Okt. 2014 
Helse og Omsorgsdepartementet 



Prioriterte satsningsområder  
definert av styringsgruppen 

1) utdanning og kompetanseutvikling  

2) etablering av nasjonal anonymisert database over 
genetiske variasjoner  

3) oppbygging av teknologi, teknologisamarbeid og 
nasjonale faglige nettverk. 
 

• Anbefalte at implementering av nye tiltak initialt 
fokuseres på tre sykdomsområder: 

– kreft 

– sjeldne arvelige sykdommer 

– infeksjonssykdommer 

 



Eksempler fra høringsuttalelse fra 

faggruppen/DNP: 
Problematiske uttalelser: 

• ”Utfordringen er at vi ikke greier å identifisere de personene som vil 
ha glede av behandlingen og skille ut dem som ikke vil ha effekt. 
Tradisjonell diagnostikk gir oss ikke det informasjonsgrunnlaget som 
lar oss gjøre dette”.  

• ”Dagens diagnostikk er tradisjonelt basert på klinisk sykehistorie 
med symptomer og supplerende funksjonstester, biokjemiske 
analyser av blod- og vevsprøver og ulike bildeundersøkelser […]”.  

• ”[…] vil de tester og undersøkelser man her viser til i overskuelig 
fremtid (3-5 år) være tiltak som må rekvireres av spesialister innen 
aktuelle fagområder, oftest i samråd med genetiker”.  

• ”Fordi vi har begrenset kunnskap om klassifisering av kreftsvulster, 
[…]”.  

• ”For å unngå en slik situasjon, bør persontilpasset medisin 
implementeres og evalueres i tett samarbeid med de onkologiske 
fagmiljøene […]”.  

• ”En slik implementering vil også gi et kunnskapsløft for norske 
onkologer av stor viktighet […]”  

 

 



Innspillene ble hørt… 

• “Med økt implementering av molekylær 

kunnskap i pasientbehandlingen vil derfor 

molekylærpatologien være et sentralt 

kompetanseområde” 



Viktige punkter 

• Diagnostiske data bør som hovedregel genereres regionalt 
gjennom brukernære, fleksible teknologiplatformer for å støtte 
effektiv logistikk og regional kompetanse. 

 

• Dypsekvenseringskapasiteten i helsevesenet bør økes for 
tilbud av genpakkeanalyser, eksom- og genomsekvensering. 
Dette krever investering i utstyr og automatisering samt i 
personell og kompetanse, Ikke minst innen bioinformatikk.  

 

• For videreutvikling av diagnostiske tilbud bør det bygges 
kompetanse-nettverk for bioinformatikk, tolkning og 
dataanalyse.  

 

• Dersom helgenomsekvensering blir etablert i noe omfang, bør 
en nasjonal oppgavefordeling vurderes og en nasjonal 
kompetanse for avansert genomanalyse bygges.  





MetAction, 

Integrert diagnostisk infrastruktur 

MolPat (Validation) 

IonTorrent FISH 

Final pathology report 

Final molecular report 
Tumor Board 

(week 2 - 2.5) 

Preliminar 

cytology report 

Comparison with 

primary tumor 

histopathology 

Molecular Board 
(week 1.5) 



Integrert 

diagnostikk 

Undersøkelser  Behandling  Oppfølgning 

KREFTFORSKNING 

Mer komplekse tileggsundersøkelser, data tolkning og integrasjon! 

 

Tverrfaglig kompetanse viktig 




