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Implementering

• Vi er godt i gang

• «På høyde med de beste i utlandet»

• Genetikkportalen

• Med vett og forstand

• VUSer

• Utfordringer

• Muligheter



Vi er godt igang…

Genteste gjør vi dagen lang



Next generation sequencing
=High throughput sequencing
=Massive parallel sequencing
• Enkeltgen, enkeltvarianter
• Målrettet/filtrert genpanel
• Eksom-sekvensering
• Genom-sekvensering

NGS analyser Direct to consumer

DTC: Direct To Consumer
er ikke det samme som

Diagnostic Testing in the Clinic



NGS analyser Direct to consumer



Medisinsk genetisk laboratorium

Avdeling for medisinsk genetikk
Senter for Medisinsk genetikk
og Molekylærmedisin

Medisinsk genetisk laboratorium

Avdeling for medisinsk genetikk

Medisinsk genetiske avdelinger i Norge

http://intranett.ous-hf.no/ikbViewer/page/ous/mittskrivebord/forside
http://intranett.ous-hf.no/ikbViewer/page/ous/mittskrivebord/forside
http://www.sykehuset-telemark.no/
http://www.sykehuset-telemark.no/


Periode Alle NGS unike personer Bioinformatisk
filtrerte eksomer

retolkning/
åpning til WES

Heleksom
(20.000 gener)

Fysisk genpaneler

2018 1305 1174 676 137 145 353

2011-2018 3688 3345 1344 213 692 1415

Periode NGS TruSight Cancer NGS TruSight One Mendeliom
(7.100 gener)

Fysisk genpaneler

2018 400 430 150 280
2015-2018 1285 800 300 500

Periode Eksom i 
diagnostikk

Fysisk panel 
(126 kreftgener)

2018 0 1000

2014-2018 0 3000

Periode Eksomer
sekvensert

unike personer Bioinformatisk
filtrerte eksomer

Trio-analyser 
filtrerte eksomer

Trio ufiltrert Fysisk genpanel

2018 877 551 877 176 61 0

2017-2018 1680 1112 1680 297 100 0

Medisinsk genetisk laboratorium

Avdeling for medisinsk genetikk

Medisinsk genetiske avdelinger i Norge
Senter for Medisinsk genetikk og Molekylærmedisin

Medisinsk genetisk laboratorium

Avdeling for medisinsk genetikk

Periode
Eksomer

sekvensert
Genomer 

sekvensert
Bioinformatisk

filtrerte eksomer
Trio-analyser 

filtrerte eksomer
Reanalyser filtrerte 

eksomer
Fysisk genpaneler

2018 1800 100 830 320 130 3000

2014-2018 4650 150 2780 570 390 3440

> 20.000 NGS analyser
utført i diagnostikken

http://intranett.ous-hf.no/ikbViewer/page/ous/mittskrivebord/forside
http://intranett.ous-hf.no/ikbViewer/page/ous/mittskrivebord/forside
http://www.sykehuset-telemark.no/
http://www.sykehuset-telemark.no/


Genetikkportalen

https://genetikkportalen.no

Fagmiljøet er i stor
takknemlighet til

Torunn Fiskerstrand,
Overlege dr med,

Spesialist Medisinsk Genetikk,
Senter for Molekylærmedisin,

Haukeland Sykehus

Torunn Fiskerstrand
f.1965-d.2019



Før

1 variant

Familieutredning,
Segregasjons-test



Variant 1
Variant 2
Variant 3
Variant 4
Variant 5
Variant ?

Nå



Variant 1
Variant 2
Variant 3
Variant 4
Variant 5
Variant ?

Variant 
evaluering

Cloud basert
software og

lagring

Manuelt arbeid,
kan bli automatisert

Gentest
Resultat



Tolking av sekvenseringsdata krever kunnskap om
• våtlabmetode, bioinformatikk, molekylærgenetikk og

klinisk genetikk – og ikke minst den aktuelle pasientens
symptomer og evt. slektens sykehistorie. 

Fleste sekvensvariantene kan antas å være

benigne/ufarlige på bakgrunn av

• høy frekvens i normal-populasjoner

• eller fordi de ikke endrer proteinets aminosyresekvens. 

Noen varianter krever imidlertid grundig manuell vurdering. 
Tverrfaglig samarbeid er viktig for å kunne fastslå
om genetiske funn endrer protein/proteinuttrykk
og om stemmer overens med kliniske symptomer.

Eller er det en variant 
av usikker signifikans?



Variant of uncertain significance (VUS)

ACMG criteria: Genet Med. 2015 May; 17(5): 405–424.

The American College of Medical Genetics and Genomics (ACMG) 

VUS is NOT a yellow light!
Most likely a benign, rare variant
Functional validation is essential

Pathogenic 5

Likely pathogenic 4

Variant of uncertain significance 3

Likely benign 2

Benign 1



• In the lab,
• Clinical genetics,
• Genetic counselor, 
• Other physicians/pediatricians,
• For patient/families

Sharing of data incl Norwegian variants,

Uniform/harmonized format/software for 
sharing of variant data with classification

Norwegian anonymous frequency database is something else

How to avoid variant hell





Strategi for implementering av 
persontilpasset medisin i helsetjenesten

Mange gode tanker og planer!

Fokuserte på tre hovedområder

• Sjeldne tilstander

• Kreft

• Mikrobiologi



Strategi for implementering av 
persontilpasset medisin i helsetjenesten

Mange gode tanker og planer!
Men endte med et hovedfokus på 
anonym frekvensdatabase: 

2017: 5 mill NOK  
2018: 19.2 mill NOK
2019: 25.7 mill NOK

- som fortsatt ikke er på plass

- Trenger vi den så veldig for tolkning

av genvarianter?: 
NEI



The human 
gnome project

http://gnomad.broadinstitute.org



BRCA2 c.68-7A>T; splice defect



Utfordringer

• Tolkningsverktøy/software vs. Personvern

• Ønsker dele info mellom genlaboratorier
– Felles database over vurderte genvarianter

• Lang analysetid sekvensering og tolkning

• Takster og Norsk Laboratoriekodeverk (NLK)
– Ikke takster for re-analyse

– Regionstakster skaper ulikhet i Norge

– Egnede NOR-koder for genetiske analyser utviklet
• Men patologiavdelinger får ikke lov å bruke dem



DATASIKKERHET PERSONVERN

PASIENTSIKKERHET



«Laboratorier kan benytte NLK-koder pa ̊ tvers av fagområder, og slike 
analyser vil utløse refusjon fra Helfo. 
Det vil være et unntak fra denne regel: Refusjon for NOR-koder innen 
medisinsk genetikk kan kun kreves av medisinsk genetiske laboratorier 
med godkjente spesialister innen medisinsk genetikk.»

Molekylærpatologi får ikke refusjon for 
genpaneler fra 1.1.2018



“rapid” (2

The Acute Care Genomics study 
is providing rapid genomic testing, 
with results available in < 5 days, 
for around 250 babies/children in 
intensive care units across Australia, 
with the aim of 
• providing diagnostic certainty and 
• guiding acute care management.

Acute Care Genomics Flagship (2018 - 2020)

23 SYKE NYFØDTE
13 med diagnostiske genfunn

Turn-around-time: 
5 dager

JANUAR 2019



Både SYKE og FRISKE

32 SYKE og 127 FRISKE
5 genfunn vs. 3 genfunn

med høy penetrans
• 3 i kreftgen
• 2 Nyfødtscreening
• 1 hørselstap
• Kun 1 funn relatert 

til barnets tilstand

Singleton nGS by WES



14 FEB 2018 :
Kingsmore Has Done it Again: Rady Children’s 
Set Guinness World Record for Genetic Diagnosis

«Enabling rapid neonatal precision medicine
by whole genome sequencing» 

Prof. Stephen Kingsmore, 
San Diego, USA

Turn-around-time: 
19 timer



                                 
																											Nyfødtscreeningen 



• Finner syke blant friske

• Raske og sikre analysesvar

• Kamp mot klokka

• ‘Kjapt, trygt og billig’

• Tatt i bruk DNA-analyser med målrettet genpanel

• Få falske negative & falske positive 

• Målrettet terapi

• Nyoppdagede sykdommer

• Nye behandlbare sykdommer

• Nye behandlinger kommer

                                 
																											Nyfødtscreeningen 



FORSKNINGSPROSJEKT ‘KVIKK GENETIKK’ ved NYFØDTSCREENINGEN

                                 
																											Nyfødtscreeningen 

Rask identifisering
av alvorlig medfødte
behandlbare tilstander hos barn 
ved bruk av ny teknologi
i nyfødtscreening

3 mm 
3 ul fullblod ~ 30 ng DNA



• Refraktære neonatale kramper

• Ingen effekt av multiple epilepsi-medisiner

• Genpanel som ledd i hurtigprosjekt:
NM_001182.4(ALDH7A1):
c.[834G>A](;)[1279G>C], 
p.(Val278=);(Glu427Gln)

• Effekt av pyriodoxin (Vitamin B6)

Alvorlig syk nyfødt – rask diagnose

Og funnet samme tilstand hos én nyfødt baby til!

                                 
																											Nyfødtscreeningen 



Verdien av en sikker diagnose…

“Vi har fått minner, 

vi har fått lov til å være foreldre /søsken

uten medisinsk høyteknologi og piping”



Takk for oppmerksomheten!

astraype@ous-hf.no
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