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Innhold: 
 

- Hva er forskjellen mellom gendata og genomdata? 
 

- Hva kan genomdata brukes til? 
 

- Útgreinan av lóggávuni á humangenomøkinum 
 í Føroyum 
 
- Genomforskning på Færøyene? 



Hva er forskjellen mellom gendata og genomdata? 



Innhold: 
 

- Hva er forskjellen mellom gendata og genomdata? 
 

- Hva kan genomdata brukes til? 
 



Hva kan genomdata brukes til? (I) 
 
- Genomet inneholder kodingen/programmene for alle molekylære arveegenskaper 

- Halvparten fra hver av mine foreldre 
 

- Kan si noe om meg selv, mine foreldre, forfedre, og nålevende slektninger 
 
-Inneholder informasjon om vår helse 
 
- Mange opplysninger kan være sensitive/besværlige og av (ubehagelig) interesse for andre 

- Ukjente familieforhold 
- Mulig fremtidig sykdom 

- Sykdom som ikke kan helberedes 
- Utsatt for mentale sykdommer 

- Personlighet 
- etc. 



Hva kan genomdata brukes til? Eksempler 
- Helseverket: Diagnose og behandling av enkeltpersoner 

- Alt som spesifikke genetiske tester kan finne 
- Monogenisk sykdom (CTD, familiær hyperkolesterolemi, etc.) 
- “Personlig medisin”: Medisin A eller medisin B 

- Kreft: Finne beste behandling 

- Kan analysere sammensatte egenskaper (begynnerstadiet) 
- Hjerte-karsykdommer 
- Diabetes 
- Psykiske sykdommer 

- Forskning 

- Bare fantasien setter begrensninger.... 
- Metoder og analyser kan brukes på andre organismer   

- Nasjonalt genom (FarGen) 

- Rettsmedisinske undersøkelser 

- Kriminalsaker 
- Farskapssaker 

- Det humane mikrobiomet 
-Vi samlever med bakterier 
- Bakteriene er nødvendige for vår helse 
- Fremkaller “ubalanse” i bakteriefloraen sykdommer? 

- Private genetiske firma 
- Genetiske helseopplysninger 
- Levetid 
- Partner 

- Uautorisert innsamling av DNA og analyse 

- Andre sender inn din DNA prøve 
- Bygg ditt eget laboratorium 

- Biohacking 



Vevnaðarroynd, blóð  Reinsan av DNA  Klárgering av roynd til sekvensering  Sekvensering 

Samanseting av sekvensum til eitt genom  

Sjúka við kendum mutatiónum  

Sjúka við ókendum 
 mutatiónum  

Miðvís kanning við kendum  
mutatiónum í kendum sekvensum  

Fund? Einki fund? 

Diagnosa 

Samanbering við frískt tilvísingargenom  

3-4 milliónir munir  
Samanbering við kendar  
og ”vandaleysar” variantar  

50.000-100.000 ókendir og møguliga ”vandamiklir” variantar  

Sálding við eina røð av teknum, til dømis:  
- í proteinkotandi økjum, broytir ikki aminosýrusekvens  Møguliga vandaleys 
-  í proteinkotandi økjum, broytir aminosýrusekvens  Møguliga vandamikil 
- á markinum millum proteinkotandi og ikki kotandi økjum  Møguliga vandamikil 
- í genregulerandi sekvensum  Møguliga vandamikil 
- strukturellar broytingar  Møguliga vandamikil 
- uttanfyri gen og regulerandi sekvensir  Møguliga vandaleys 

50-200 variantar til einsæris meting 

Rásekvensir (1-10 milliardir av stuttum sekvensur, sum hava millum 50-150 nukleotidir hvør) 

Eingin diagnosa  Møgulig diagnosa  Váttandi kanning  

Langt fra FarGen til diagnose (og bruk i helseverket) 



Biohacking (ekstrakt fra Wikipedia) 
 
 

Biohacking … is the practice of engaging biology with the hacker ethic.[1]   
 
Biohacking [is]… ranging from … install do-it-yourself body-enhancements … 
to do-it-yourself biologists who conduct at-home gene sequencing.[2][3][4][5]  
 
Many biohackers …. [believe] that it is both possible and desirable to 
fundamentally alter the human condition through the use of technologies as 
to inaugurate a superior post-human being.[12][13][14] 

https://en.wikipedia.org/wiki/Biology
https://en.wikipedia.org/wiki/Hacker_ethic
https://en.wikipedia.org/wiki/Biohacking
https://en.wikipedia.org/wiki/Biohacking
https://en.wikipedia.org/wiki/Post-human
https://en.wikipedia.org/wiki/Post-human
https://en.wikipedia.org/wiki/Post-human
https://en.wikipedia.org/wiki/Biohacking


Innhold: 
 

- Hva er forskjellen mellom gendata og genomdata? 
 

- Hva kan genomdata brukes til? 
 

- Útgreinan av lóggávuni á humangenomøkinum 
 í Føroyum 
 



- Ny lov om medisinske biobanker (viðgerðarbiobankar) 
 

- Oppdatering av genloven (Ílegulógin) 
 

- Lovverk rundt informert samtykke og genetisk rådgivning 
 

- Oppdatering av lov om vitenskapsetisk komité (Vísindasiðsemilógin) 
 

- Ny lov om et Etisk råd 
 

- Oppdatering av pasientrettighetsloven (Lóggáva um sjúklingarættindi) 
 

- Oppdatering av lovverk om kirke, (riks)arkiv og fornminner 
 

- Endring i forsikringsavtaleloven 
 

- Endring i personopplysningsloven om sensitive opplysninger  

Forslag fra arbeidsgruppen 



§ 2. Í hesi lóg er at skilja: 
 
Ílegugransking: Lógin fevnir einans um gransking í mannaílegum,  
sum er tengd at ættartræi. 

§ 2. In this Act, the following terms are deemed to mean:  
 
Human Genetics Research: This legislation encompasses only human genetics 
research that is linked to Faroese genealogical data.  

LØGTINGSLÓG NR. 62 FRÁ 17. MAI 2005 UM 
GRANSKING Í MANNAÍLEGUM, SUM BROYTT 
VIÐ KUNNGERÐ NR. 12 FRÁ 31. MARS 2008  

- Hva menes med “tengd at ættartræi”? 
- Hva med forskning som ikke er avhengig av “ættartræi”?  
 (eks.: det humane genomprosjekt) 
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Hva kreves for human genomforskning i Færøyene? 
-Lovens rammer og bestemmelser (I) 

- Ílegulogin 
- Anordning om ikrafttræden for Færøerne af lov om patienters retsstilling  

 (lóg um sjuklingarrættindi) 
- Anordning om ikrafttræden for Færøerne af lov om videnskabsetisk behandling 

  af sundhedsvidenskabelige forskningsprojekter  
  (lóg um Vísindasiðseminevnd) 

- Lóg um viðgerð av persónsupplýsingum 
- Diverse andre lover og anordninger 

Institusjoner og personer: 
- Ílegusavnið  
- Dátueftirlitið 
- Vísindasiðsemisnevndin 
- Forsøkspersonene 

- Instrumentell infrastruktur 
- OK 

- Laboratoriekunnskap 
- I stor grad på plass, men liten spesifikk erfaring 
- Få personer 

- Molekylærbiologisk kunnskap 
- God, men liten spesifikk erfaring 
- Få personer 

- Lokal bioinformatisk infrastruktur for storskala-data 
- Ikke-eksisterende 

- Lokal bioinformatisk kunnskap for storskala-data 
- Tilnærmet ikke-eksisterende 

Internasjonale konvensjoner: 
- Helsinkideklarasjonen om medisinsk forskning 
- Oviedodeklarasjonen om menneskerettigheter og biomedisin 
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Bioinformatikk: nødvendig for alle genomanalyser 



- Bioinformatisk kunnskap og infrastruktur må bygges opp 
- Ressurser kreves (på både bio- og informatikksiden) 
- Muligheter for færøysk IT utvikling? 

- Samme kunnskap og infrastruktur kan brukes på andre områder 
- Sild, torsk, grind, svartkjeft, nebbasild, bakterier i mage-tarmkanal hos laks... 
- Forskning 
- Bedre utnytting av foret i lakseoppdrett 
- Miljøovervåkning 
- Fiskeriforvaltning 

- Estimere bestandsstørrelser 
- Påvise eventuelle lokale subpopulasjoner 
- Kvotebestemmelse/fisketrykk 
- Bæredyktighet 

- Støtte til færøyske interesser i internasjonal sammenheng 
- Påvise færøyske bestander 
- Estimere bestandsstørrelser 
- Styrke bæredyktighetsargumentet i forhandlinger 

Hva må gjøres - hurtig? 



Målrettet storskala-sekvensering (for eksempel CTD) 



Bruk andre organismer i oppbygging og utprøving av 
færøysk genomkompetanse og 

bioinformatikkompetanse! 
 
- Samme metoder 
- Samme verktøy 
- Samme kompetanser 
- Ingen problemer hvis feil gjøres 
- Ingen problemer med datasikkerhet/personvern 
- Ingen ventetid hos Vísindasiðsemisnevnd eller Datueftirlit 
- Data som er av færøysk interesse 
- Brukes deretter på humane problemstillinger 
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Hvem er involvert i våre genomprosjekter  (pågående og planlagte)? 


