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Informasjon og laboratorieresultater 



Genetikk: et godt eksempel 

• Et fagområde der en kunnskapsrike pasient har mye å tilby. Vi bærer 
alle på vår arv. 

• Et fagområde der doktoren har vanskelig for å holde tritt. I 
utgangspunktet et lite fagområde. Teknologien skyter fart, ganske få 
ja/nei svar, men risikoestimering, gjerne uten sikkert tallunderlag. 

• Et fagområde som driver forretningsideen DTC videre. Det er mote å 
teste seg selv, gjerne for unyttige ting som noen påstår at er 
kjempenyttig. 
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Personpasienten i sentrum 















https://www.youtube.com/watch?v=s0y4equOTLg&feature=yo
utu.be 

C4 is a critical component of the classical 
complement cascade, an innate immune system 
pathway that rapidly recognizes and eliminates 
pathogens and cellular debris. In the brain, 
other genes in the classical complement 
cascade have been implicated in the elimination 
or ‘pruning’ of synapses 

C4A- increased  
expression 

The principal pathological findings in brains of those affected with 
schizophrenia involve loss of cortical grey matter without cell death: 
affected individuals exhibit abnormal cortical thinning1,2 and reduced 
numbers of synaptic structures on cortical pyramidal neurons3–5. In 
the brain, complement receptors are expressed primarily by 
microglia, the phagocytic immune cells of the central nervous system. 
The possibility that neuron–microglia interactions via the 
complement cascade contribute to schizophrenia pathogenesis—for 
example, that schizophrenia arises or intensifies from excessive or 
inappropriate synaptic pruning by microglia during adolescence and 
early adulthood—would offer a potential mechanism for these 
longstanding observations about age of onset and synapse loss. 

In humans, adolescence and early adulthood bring 
extensive elimination of synapses in distributed 
association regions of cerebral cortex, such as the 
prefrontal cortex, that have greatly expanded in 
recent human evolution and appear to become 
impaired in schizophrenia. Synapse elimination in 
human association cortex appears to continue 
from adolescence into the third decade of life. 
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Hensikt og Problemstilling 

Hensikten med studien er å generere kunnskap om hva slags medisinsk 
genetisk informasjon en lege har behov for i veiledning av den 
velinformerte pasienten.  

 

Problemstillinger 
 

• i) Å utforske fastlegers erfaringer med å konsultere velinformerte 
pasienter. 

• ii) Å utforske fastlegers holdninger og refleksjoner knyttet til [dagens 
og fremtidens] genomisk[e] medisin.  



Temaer om legens behov rundt medisinsk 
genetisk informasjon  

• Kvalitet på analysesvarene må være dokumentert 

• Grunnlaget for risikoberegningene må fremgå 

• Kan det lages referanseområder som gir aksjonsgrenser ? 

• Kan det utformes kommentarer som utdyper mulige tiltak ? 

• Rådgivnings / veilednings – funksjoner må utvides 

• Lover og regler vil setter grenser for både bruk av testene og 
konsekvenser fra analysesvar – dagens lovgivning er ikke tilpasset 
virkeligheten – trenger noe bedre 

 



Temaer om arbeidsbyrden i fremtidens 
genomiske medisin 

• En ny (unik ?) pasientgruppe 

• Mer å gjøre på grunn av flere konsultasjoner 

• Vanskelig å overse lab-resultater av denne typen 

• Uklare konsekvenser – utfordrende å kommunisere rundt 

• Et nytt eksempel på at legen blir utelatt og bare fungerer som 
pasientens byråkratiske henvisningsinstans/bestillerkontor 

• Et av flere steg mot «robotisering» av legeyrket 

• Interessante arbeidsoppgaver 

• Må følge med i tiden – dette kommer 


