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Styreleder i Helse Sørøst Svein Gjedrem! 
Vær så vennlig å sørg for at Svein Ingvar Gjedrem får  oversendt vedlagte 
rapport sammen med  
kopi av denne e-posten.  
Jeg beklager at jeg i forrige sending på fredag den 6. mars klokken 1349 sendte 
den ikke fullførte versjonen.  

Behandle denne slik jeg sa sist og kast den forrige i søpla. 
 
Vennlig hilsen 
Per Sæther 
Olav Aukrusts gate 9, 
2315 Hamar 
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Postmottak for Helse Sørøst 
Styreleder i Helse Sørøst Svein Gjedrem! 
Vær så vennlig å sørg for at Svein Ingvar Gjedrem får  oversendt vedlagte 
rapport sammen med  
kopi av denne e-posten.  
På den måten ser han at det er en privatperson som sender rapporten og at jeg 
ikke har hatt hjelp  
til å skrive den, men har selvsagt spurt adskillige personer som har den 
spesialiserte kunnskapen om råd. 
Det innebærer også situasjonen på dagens Hamar Sykehus. 
Svein Ingvar Gjedrem kan så sende rapporten til den gruppen som arbeider 
med saken.  
 
Vennlig hilsen 
Per Sæther 



Olav Aukrusts gate 9, 
2315 Hamar 
Pensjonert medarbeider fra diverse  
teknologiske selskaper. 
 
 
 



 

Nye Hamar Sykehus 
 

 
Bruk av ledende genom og celle-behandlingsformer for mennesker,  

med basis i 60 års arbeide med egenskaper for dyr, 
planter, fisk og trær. Hamar regionen har et forsprang. 

En formidabel mulighet til næringsutvikling.  
 
 
 

 
 
 
 

 
 
  

NYE HAMAR SYKEHUS FORESLÅS SOM EN DEL AV:  

Genetikk og Bio-teknisk helse og mat klynge på Hamar og i Stange. 
NCE Heidner BioCluster og eierne går inn med sin kunnskap, 
kvalitet og kapasitet. Knoppskytingen i en slik klynge blir 
formidabel.  

Partnere som støtter prosjektet: Eksempel:  
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Konklusjon 
I dag blir en rekke sykdommer og lidelser behandlet ved å injisere en rettelse i ditt genom. 

Slik behandling kan i dag utføres av noen få team globalt. Se senere i denne rapporten. 

Om 5 år har metodene blitt kopiert flere steder globalt.  

Men det er kunnskapsmessig og kvalitativt krevende.  

Om 10 år skal et ledende sykehus på Innlandet være klart til å bli tatt i bruk.  

På dette tidspunkt har behandlings prosedyrene gjennomgått mange utviklingstrinn og 

teknologien har blitt krevende både kunnskapsmessig, kvalitativt og kapasitetsmessig. 

Men pasientene vil kreve slik behandling og en rekke tilpassede behandlingsprosedyrer. 

Altså, en rekke ekspert team som har ekspertise, kvalitet og kapasitet for å mestre oppgaven 

på denne etterspurte bredden av sykdom og lidelser.  

Samtidig må sykehusets design være utformet for slik behandling. Bare det er utfordrende. 

 

Altså mine damer og herrer: 

Vi står ovenfor et paradigmeskifte i behandling av sykdom og lidelser. 

Så til desserten: På Hamar og i Stange har sindige og systematiske medarbeidere 

opparbeidet presis den genetikk kunnskapen, den prosedyre kvaliteten og den kapasiteten 

som et slik nytt behandlingsopplegg krever. De også utviklet en rekke teknologier og 

prosedyrer som kreves for å åpne markeder og ha suksess.  

De har brukt 60 år og bredden i kunnskapen er formidabel innen genetikk for: dyr, fisk, 

planter, kornsorter, eng-sorter og trær. Alle har de samme byggeklosser, gener, som deg og 

meg 

Alle vi som bor her kjenner disse selskapene. De har samlet seg i en forskningsklynge NCE 

Heidner BioCluster. Den kunnskap og teknologi som disse besitter etterspørres nå globalt 

fordi de kan det som andre skal starte opp nå. Altså klyngen på Hamar og Stange har et 

forsprang.  

Hvis vi integrerer et sykehus inn i denne klyngen vil det videreføre et forsprang innen human 

medisin. Denne klyngen kan da tilby avanserte behandlingsformer etter 2 års forberedelse. 

Det vil si et nasjonalt tilbud hvor vi ligger i front i Norge og i Europa.  

En EU-rapport som ble utgitt i år sier at Europeiske sykehus har forsømt seg innen genetikk 

og bioteknologi. Helse-politikere har liten kunnskap og klarer bare å samle seg om stedsvalg. 

 

Det har ikke genetikk og bioteknologi selskaper på Hamar og i Stange. De er ledende. 

Det er derfor en uforståelig forsømmelse ikke å bruke presis den kunnskapen, kvaliteten 

og kapasiteten som er opparbeidet på Hamar og i Stange.  

En slik klynge vil bygge ut kunnskapen samtidig som det oppstår et hav av knoppskytinger 

på nye behandlingsformer og teknologier som gir nye næringer i regionen.  
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Tabeller over inntekter ved bygging av nytt Hamar Sykehus og 

kostnader/utgifter som oppstår ved utbygging i Moelv. 
Spesifikasjon Art Inntekt  Utgift/Kostnad  Bemerk 

Klynge sykehus 

på Hamar 

Fordel ved 

plassering i en by 

med infrastruktur 

på plass   

2,5 milliarder 

NOK i sparte 

investeringer i 

infrastruktur 

0 NOK Se nedenfor  

Klynge sykehus 

på Hamar 

Prosjekter vil 

starte i 2021 

Hamar Sykehus og 

NCE Heidner starter 

et klynge-

samarbeide i 2021 

med opplæring i 

nye 

behandlingsopplegg 

med gene terapi. 

Høyskolen og IT 

miljøet med 

bildebehandling 

deltar.   

Gevinst: 

1 milliard NOK 

kontra å tukle 

med noe i 

Moelv i 2035 

20 millioner NOK Dette gir ansatte 

på Hamar 

Sykehus og i NCE 

Heidner en  

ny hverdag og tro 

på  

framtiden.  

Det trenges for å 

styrke Hamar som 

region.  

Utbygging i 

Moelv 

Politisk stedsvalg 

kontra utbygging i 

kunnskapsklynge på 

Hamar er et fatalt 

feilgrep som setter 

regionen mange år 

tilbake  

 Tap:10 milliarder 

NOK i tap av nye 

næringer i en 

klynge på Hamar-

regionen over en 

10 årsperiode  

Anslag ved tap av 

knoppskyting og 

nye 

arbeidsplasser 

over en 10 års 

periode når det 

bygges i en klynge  

Et Klynge sykehus 

og en genetikk 

klynge på Hamar 

vil utløse et vell 

av prosjekter  

De positive 

ringvirkninger ved 

kunnskaps klynger 

kan ikke overdrives 

 Ref: Trondheim 

Blindern/Gaustad,  

Boston, Silicon 

Vally, Seattle og 

mange andre. 

Verdien av 

kunnskaps-

klynger trenger 

ingen 

utredninger.  

En Helse og Mat 

klynge 

Juni 2020 vedtak 

om utbygging i 

Moelv  

De psykologiske og 

politiske 

ringvirkninger i og 

rundt Hamar blir 

store i tap av 

kunnskap og 

tilgjengelige 

kvalifikasjoner 

Ansvaret ligger hos 

Regjeringen 

 Tapte kunnskaps 

medarbeidere: 

Antar fra 0,5 til 2 

milliard NOK over 

en 10 års periode 

 

Mange ledende  

ansatte i flere 

institusjoner vil 

revurdere sin 

fremtid på Hamar. 

Erstatning vet vi 

blir vanskelig 
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Spesifikasjon Art Inntekt  Utgift/Kostnad  Bemerk 

Hamar kontra Moelv Øystein Olsen 

anbefalte 

næringslivsledere 

på Innlandet å stå 

på skuldrene av 

ledende 

frontrunnere 

Ansvaret for 

konsekvensene 

når Moelv 

besluttes vil bli 

merkbart på 

Innlandet i mange 

år. 

 Dette tapet for 

Innlandet 

overlater jeg til 

prosjektgruppen i 

Helse Sør Øst å 

beregne. Jeg har 

skrevet en tekst 

om dette punktert 

som de kan få 

kjøpt.  

Frontrunnere 

nummer 1 på 

Innlandet er de 

som startet med 

egenskaper hos 

dyr og planter for 

60 år siden og 

som i dag 

behersker 

genetikk bedre 

enn andre i 

Norge. Det er 

denne 

kunnskapen som 

blir basis or all 

behandling etter 

2025 

Hamar kontra Moelv Tilgjengelighet for 

pasienten 

Antar 2 

milliarder 

over 10 år 

Verdien av et 

slik tilbud 

vurdert ut fra 

den 

utmerkede 

plattform som 

er på plass 

med 

kunnskap og 

kapasitet på 

Hamar er 

meget høy  

nivå 

0 NOK Virksomheter på   

Hamar har 

utmerket 

kunnskaps 

tilgjengelighet på 

mange 

behandlingsfelt 

som er på 

pilotstadiet i 

Norge. Klyngen 

vil lage pilot 2021  

Hamar kontra Moelv Tilgjengelighet og 

trivsel for ansatte. 

 

Verdien i 

hverdagen  

er meget høy 

Gang- og sykkel 

avstand  

Det er 

klyngeeffekten 

som utløser 

knoppskyting på 

grunn av 

ansattes 

overskudd i 

hverdagen. 

Hamar kontra Moelv Tilgjengelighet for 

ledende kunnskap 

og kapasitet er på 

plass 

Verdien er  

høy og verd å 

ta vare på. 

Se nedenfor  

 Hvis vedtaket blir 

Hamar, vil 600 

kunnskaps- 

medarbeidere bli 

på Hamar 
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Spesifikasjon Art Inntekt  Utgift/Kostnad  Bemerk 

Et Klynge sykehus og 

en genetikk klynge på 

Hamar vil utløse et 

vell av prosjekter 

Et Moelven-vedtak,  

vil få store 

konsekvenser for 

tilgangen til kunnskap 

og øke driftskostnader  

betraktelig. 

Rekrutterings-

situasjonen blir meget  

vanskelig 

Tilgjengelig 

kryssfaglig 

kompetanse fra: 

dagens sykehus, 

genetikk klyngen 

NCE Heidner og 

deres eiere 

genetikk selskaper, 

og en rekke IT 

spesialist selskaper 

etablert på Hamar  

Verdi 

vurdering: 

3 milliarder 

NOK over 10 

år. Fordel 

Hamar. 

Heidner 

klyngens 

tilskudd er 

høyere. 

Kunnskap om 

genom, 

oppbygging, 

karlegging og  

tolkning 

0 NOK I all ledende 

behandling er det 

behov for 

spesialiserte 

yrker.  

Ved et Hamar-

vedtak, vil det 

ikke oppstå et 

vakuum som 

ødelegger dagens 

kunnskaps øyer. 

Jeg har laget 

oversikt. 

Etablering i Moelv Kunnskapsbrist og 

kapasitetsbrist gjør 

det umulig å 

etablere de 

behandlingsformer 

som tar over fra 

2017 – 2030 

Jeg har laget notat 

og lagt bilder her. 

 10 milliarder 

eller mer går 

tapt. Risikoen i 

dette prosjektet 

er meget høy 

kontra klyngen 

på Hamar 

En EU-rapport 

har som 

konklusjon 

kunnskapsbrist 

og hvorfor 

Europeiske 

Sykehus foretak 

ikke makter å 

følge med 

Et Klynge sykehus i en 

genetikk klynge på 

Hamar vil utløse 

mange prosjekter som 

vil gi nye næringer og 

selskaper 

Fellesbruk av 

eksperter og store 

teknologi 

investeringer innen; 

gensekvensering, 

avansert laboratorier 

for celleteknologi og 

bioteknologi, de ulike 

bildebehandlings 

teknologiene. Alle 

behandlinger, det 

være seg hode, bryst, 

mage, røntgen, CT, 

MR benytter avanser 

bildebehandling for å 

få frem alle relevante 

bilder og data under 

behandling 

Over år vil det 

bli meget store 

besparelser 

både i 

lønnskostnader 

og 

investeringer. 

Tilgjengelig 

kunnskap, 

kvalitet, 

kapasitet og 

miljø som 

skaper  

suksess  

 

På Moelv må 

prosjektgruppen 

berengne risiko 

og tape 

muligheter 

Her har jeg bare 

satt opp noen få 

av de 

ekspertmiljøer og 

investeringer 

som et 

klyngesykehus vil 

fellesbruke med 

alle de andre 

virksomheter i 

klyngen som også 

omfatter 

Høgskolen og en 

rad selskaper 

som er eksperter 

på bilde-

behandlings-

teknologi. 

Disse 

samarbeider i 

dag i Hamar Park. 
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Spesifikasjon Art Inntekt  Utgift/Kostnad  Bemerk 

Et Klynge sykehus i en 
genetikk klynge på 
Hamar vil raskt gi 
grunnlag for gen 
terapi behandling for 
hele Norge  

Nasjonalt 
pasientgrunnlag og 
ivaretagelse av 
dagens kunnskaper 
og de ansatte 

2 milliarder 
over 10 år 

0 NOK Et nytt Hamar 
Sykehus gir en 
smidig overgang 
som ivaretar 
dagens 
kunnskap og de 
ansatte samt 
overgang til et 
nasjonalt 
pasientgrunnlag 

Et Klynge sykehus i en 
genetikk klynge på 
Hamar 

Transportløsninger  Vesentlig lavere 
på Hamar  

Batteri-
lastebiler i lokal 
transport fra 
2028 

Sykehus i Moelv Transportløsninger 
Klimakonsekvenser 
må beregnes 

 CO2 utslipp for 
varetransport 
antar 3 mill  
tonn 

Kvoteprisen 
øker og hva blir 
den i 2030? 

Et Klynge sykehus i en 
genetikk klynge på 
Hamar 

Miljø- 
konsekvenser 

 Miljø 
konsekvensene blir 
mindre i en by 

De ansatte i flere 
sentrale 
institusjoner og 
selskaper vil se 
en fremtid på 
Hamar. Mindre 
mas og stress 

Et Klynge sykehus i en 
genetikk klynge på 
Hamar 

Klimakonsekvenser  Klimaavtrykket blir 
lavere på Hamar 

 

Sykehus i Moelv Miljø konsekvenser  
for ansatte på 
Hamar og Elverum 

 Miljø-
konsekvensene  
er tatt inn over 

Hvis Hamar 
Sykehus og 
Sanderud 
Sykehus vedtas 
nedlagt blir 
dette et svært 
kostbart vedtak 
med meget høye 
miljøkostnader  

Sykehus i Moelv  Klimakonsekvenser 
ved transport av 
ansatte og 
pasienter 
Her er ikke 
varetransport tatt 
med 

 1,1 millioner tonn 
for 100 ansatte og 
200 pasienter fra 
Hamar til Moelv på 
grunn av at Hamar 
er tyngdepunkt  

Jeg regner ikke 
med kostnader 
ved kjøring fra 
Gjøvik og 
Lillehammer, 
men setter ett 
tall for 
differensen for 
Hamar som 
tyngdepunkt. 
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Spesifikasjon Art Inntekt  Utgift/Kostnad  Bemerk 

Sykehus i Moelv Klimakonsekvenser 

Utslipp ved:  

Utbygging av tomt 

og veier  

Utbygging av 

kloakkanlegg og 

renseanlegg  

Utbygging av 

vannforsyning  

Utbygging av 

strømforsyning 

 Antar et antall 

diesel anleggs 

maskiner i 3 år gir 

10 millioner 

tonn klimagass 

Prisen settes av 

prosjektgruppen 

Sykehus i Moelv Reisetid  Jobb for prosjekt-

gruppen i Helse 

Sør Øst 

Hamar er 

befolknings-

sentrum også 

nasjonalt  

Sykehus i Moelv Reise-mengde  Jobb for prosjekt-

gruppen i Helse 

Sør Øst 

Hamar er 

befolknings-

sentrum også 

nasjonalt 

Sykehus i Moelv Detaljert genetisk 

kunnskap på 

genom nivå, gen 

matematikk og 

statistikk, 

vevstyper, 

organkonstruksjon 

og 3D 

konstruksjon, 

gensekvenserings 

programmering og 

teknologi  

 Vil aldri nå opp til 

den kvalitet som 

kreves.  

Risikoen kan 

prosjektgruppen 

ta på sin kappe 

Lage oversikt over 

kunnskapsområder 

som kreves for å 

delta i behandlings 

kappløpet. 

Dette apparatet 

tar det minst 20 år 

å bygge opp få til å 

fungere.  

Min konklusjon: 

Det vil aldri lykkes 

og fiaskoen blir 

registrert 

Akuttsykehuset i et 

fremtidig, 2030, 

behandlingsperspektiv  

   Akuttsykehuset er 

en museums 

institusjon eller 

sykehjem i 2030 
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Spesifikasjon Art Inntekt  Utgift/Kostnad  Bemerk 

Sykehus i Moelv Investeringer på 
råtomt:  
Ut-Sprenging av 
masse på tomt. 
Masseforflytting og 
masseutskifting. 
Bygging av veier og 
broer inn på E6. 
Bygging av kloakk 
for sykehuset. 
Bygging av 
renseanlegg som 
tilfredsstiller EU 
krav for sykehus. 
Bygging av 
overflatevann 
avrenning og 
rensing, forts.  

 2 milliarder NOK 
Overslag på 
grunnlag av 
dagens priser, 
inklusive vann-
forsyning og 
høyspennings 
strømforsyning 
 
Dette er lavt  
kalkulert . 

 

Sykehus i Moelv Bygging av 
vannforsyning som 
tilfredsstiller 
kvalitetskrav.  
Utbygging av 
strømforsyning fra 
sentralnett som 
tåler sykehusets 
effekt-behov og 
energibehov. For 
eksempel 
ladebehov og back 
up 

 Se ovenfor   
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EU-rapport om sykehus utbygging i Europa 
I en EU-rapport om sykehus utbygging fra i år, spør utvalget i innledningen: Hva er et sykehus? 

I Europa etterlyser helsemyndigheter, helse politikeres kunnskap og grep ettersom Kina og USA er de 

som leder an i et paradigme skifte for medisin og behandling.  

Rapporten sier, siat:” For to long health policy makers have treated hospitals as given. 

This is hardly surprising. 

The locations of hospitals, their configuration and the spectrum of activities are typically the result of 

decisions and needs so long ago that few remembers how they came about.” 

En medarbeider på NTNU i Trondheim kommenterer rapporten og skriver at kunnskapsbrist og 

mangel på kvalifiserte mearbeidere og kapasitet er et hinder for å ta i bruk ny kunnskap og de nye 

gen baserte behandlingsmetodene.  

Politikere på Innlandet er derfor helt på linje med sine europeiske likesinnede.  
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Hva kjennetegner et elitesykehus i 2020? 
Akkurat nå pågår det et paradigmeskifte innen behandling av sykdom og lidelser for mennesker.  

Genetikk og bioteknikk miljøet på Hamar og Stange er på linje med dette skiftet og klare til å ta 

fatt.  

Her siterer jeg diverse kilder i Europa og i USA. 

Enkelt sagt;  

Gen terapi og celle terapi, vil om 5 år benyttes innen alle behandlingsfelter.  

Teknologien og prosedyrene er på plass og benyttes på flere felt, se tekster nedenfor.  

Kunnskaps kvaliteten og kapasiteten finnes kun noen få steder i Norge, blant annet på Hamar.  

I Europa etterlyser helsemyndigheter helse politikeres kunnskap og grep ettersom Kina og USA er de 

som leder an.  

Rapporten sier, siat:” For to long health policy makers have treated hospitals as given. 

This is hardly surprising. 

The locations of hospitals, their configuration and the spectrum of activities are typically the result of 

decisions and needs so long ago that few remembers how they came about.” 

Rapporten er meget forsiktig skrevet for ikke å støte regjeringer og helse-politikere. 

Men de gir beskjed om at offetlig eide institusjoner, ikke leverer den kvalitet som pasientene 

etterspør.  

 

Personalisert medisin utviklet på basis av kunnskap om pasientens genom er nå på markedet for en 

rekke lidelser. Gjennombruddet kom i 2017 i Kina og USA fulgte etter i 2018 med godkjennelse.  

Gen terapi innføres innen nå i mange sykdoms kategorier, inklusive behandling av adferd og mentale 

lidelser. Referanser i de ledende medisinske tidsskrifter.  

 

Ny røntgen, CT og MR teknologi reduserer behovet for karkirurgi og forandrer behandlingsprosedyrer 

slik at kikkehulls teknologi kan benyttes på flere felter.   

Bildebehandlings teknologien som tar alle data inn i video og på bilder i flere vinkler revlusjonerer 

kikkehullsbehandlingen.  

PÅ Hamar har ledende selsklaper slått seg ned for å få tilgang til kunnskap og løsninger. Løsninger 

som nå strømmer inn i behandlings prosedyrer for mennesker. 

 

Alle disse behandlingsprosedyrene krever helt ny kryssfaglige kunnskaps medarbeidere. 

I USA bygger de ledende behandlingssteder bygninger med design basert på nevnte nye 

behandlings prosedyrer. 

Her står genetikere og bioteknologer i sentrum. Disse betjener, gensekvenseringsanlegget, biotek- 

laboratorier og bildebehandlingsanlegg som skaffer frem underlag for individuell behandling med 

gen terapi eller andre prosedyrer. 

Jeg har referanser på alt jeg skriver.  

Men har ikke råd til å legge disse inn ettersom jeg må kjøpe rettigheter for å referere. Jeg kan 

imidlertid vise kildene på nett. 

 

I 2029 når elitesykehuset for Innlandet er bygget har alle disse nye behandlingsprosedyrene og de 

tilhørende kryssfaglige ekspertfeltene eskalert slik at behovet for spesialisert kunnskap og 

teknologiske løsninger ligger på et meget avansert nivå i forhold til i dag.  

Imidlertid, i juni 2020 når regjeringen tar sin beslutning om elite sykehus et annet sted enn Hamar så 
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blir Hamar Sykehus et museum. 

 

Mitt råd er at Hamar Kommune tar et ansvar og sier fra til regjeringen og Helse departementet at de 

betaler ansatte innen genetikk og biotek hos Heidner og leger på sykehuset så bygger de opp en pilot 

behandlingsenhet i lokaler på Hamar som knyttes til dagens sykehus sammen med bildebehandlings 

teknologer og sykepleiere.  

Dette teamet får midler til å følge med i den pågående utviklingen ved å hospitere på ledende 

institusjoner i Oslo og USA mens de bygger piloten på Hamar.  

De må ha kontrakter med 10 års bindingstid. 

Et slik grep vil raskt sette den ledende kunnskapen på Hamar og i Stange istand til å ta ibruk nye 

behandlingmetoder. 

Uten et slik grep vil et elitesykehus ikke kunne fungere på mange år. 

Jeg har lest gjennom En EU rapport om sykehusutbygging i Europa utgitt i 2020.  

 

En medarbeider på NTNU i Trondheim kommenterer rapporten og skriver at kunnskapsbrist og 

mangel på kvalifiserte mearbeidere og kapasitet er et hinder for å ta i bruk ny kunnskap og disse nye 

behandlingsmetodene.  

 

I USA og Kina hvor sykehusene er private selskaper har de ikke slike problemer.  

 

I Europa ligger de offentlig eide sykehus allerede langt etter sier rapporten.  

I England har de satt i gang et nasjonalt prosjekt for å kunne følge med. 

Jeg vedlegger ikke referanser fordi det vil være ulovlig. 
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State of the art 2020 

Hvordan tror du behandlingsprosedyrene er på et ledende sykehus i 

2030? 
5.01.2018 Ex vivo laboratorium til celleproduksjon ved Haukeland universitetssjukehus. For at 

stamceller skal kunne brukast til å behandle pasientar, krevst det ein svært høg grad av reinleik i 

laboratoriet. Ved Haukeland universitetssjukehus er det satt i gang arbeid for å bygge ein slik 

fasilitet. 

Det er snodig for en som følger med i utviklingen å lese denne meldingen.  

Slik teknologi har selskaper på Hamar/Stange benyttet i mange år. Men de har selvsagt utviklet 

teknologien for sine ledende produkter som de leverer til inn og utland og er langt foran Haukeland. 

Som eksempel: Grunnlaget for lakseoppdrett.  

Det er en direkte fornærmelse av kunnskapen på Hamar/Stange at de ikke blir tatt på alvor.  

 

 

Ref.: Sientific America 
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Gene Therapy Arrives the world of therapy 
After false starts in 2003, drugs that manipulate the code of life are finally changing lives in 2017. 

 

 

Credit: Enan Liang 

The idea for gene therapy—a type of DNA-based medicine that inserts a healthy gene into cells to 

replace a mutated, disease-causing variant—was first published in 1972. After decades of disputed 

results, treatment failures and some deaths in experimental trials, the first gene therapy drug, for a 

type of skin cancer, was approved in China in 2003. The rest of the world was not easily convinced of 

the benefits, however, and it was not until 2017 that the U.S. approved one of these medicines. Since 

then, the pace of approvals has accelerated quickly. At least nine gene therapies have been approved 

for certain kinds of cancer, some viral infections and a few inherited disorders. A related drug type 

interferes with faulty genes by using stretches of DNA or RNA to hinder their workings. After nearly 

half a century, the concept of genetic medicine has become a reality. 

GENE INSERTION 

These treatments use a harmless virus to carry a good gene into cells, where the virus inserts it into 

the existing genome, canceling the effects of harmful mutations in another gene. 
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Hamar Sykehus, la oss se 10 år fram til 2030  
I en EU-rapport om sykehus utbygging fra i år skriver utvalget at de meget bekymret for 

velferdsstatenes evne til å ta i bruk ny kunnskap og utforme og utstyre sykehus med de verktøy de 

trenger for dagens revolusjonerende behandling prosedyrer.  

Referansene, sammenlignings-grunnlaget, som helse-politikere i hele Europa benytter er i stor grad 

100 år gammelt. Europa har tapt i kunnskapskonkurransen med KINA og USA.  

Videre leser jeg: Helse-politikere har forstått at de ikke har innsikt i de ledende behandlingsmetoder. 

De konsentrerer seg derfor om et navlebeskuende stedsvalg. Det skal gi stemmer.  

 

Da sier jeg: Demokratiet har en rekke svakheter i slike saker.  

For å slippe en lang utredning siterer jeg Teknisk Ukeblad som slår fast at styret i Equinor har vedtatt 

investeringer på 150 milliarder uten å gå om Storting og Regjering. Det har et flertall godtatt.  

 

Slik er det også i de ledende organisasjoner som står for behandling med de ledende terapier i Norge. 

De får overført investeringsmidler etter hvert som de forfølger «state of the art» fra egen forskning 

og celle forskning i fra USA/Kina. 

Hvem er de?: Haukeland i Bergen, Universitets-Sykehuset i Oslo og St. Olav i Trondheim. 

 

Hvorfor er de ledende?  

Alle dere som er ansatt på sykehus og som føler seg diskriminert av min beskrivelse må vurdere sin 

irritasjon opp mot målet med denne artikkelen:  

I dag kan ikke et sykehus gjennomføre «state of the art» behandling av Sykdom/lidelser uten at de 

har tilgang til følgende:  

 Ledende genetisk spesialister og deres gensekvenseringsteknologi. Ref: NCE Heidner på 

Hamar. 

 do for bioteknisk spesialisert. På Hamar har vi tilgang til denne ekspertisen  

 Et avansert senter for røntgen, CT og MR med tilhørende avansert bildebehandlings anlegg 

røntgen eksperter og patologer for å lese ut hva en avdekker. Ref Hamar Sykehus 

 Laboratorier: spesialisert og avanserte laboratorier som understøtter de foregående 

prosesser. Ref Høyskolen på Hamar og eiere av NCE Heidner  

 En hel rekke IT spesialister/ingeniør. Ref. Hamar Park og  IT-selskaper 

 Selvsagt de spesialisert behandlings-terapeuter (i Norge kalt sykepleiere) som utdannes i 

dette virvaret av virksomheter. Her er det mangler 

 Inn i denne service-logistikken etableres følgende virksomheter alt etter hvor omfattende 

sykehusets virksomhetsområder er:  

 Adferdsterapi, psykiatri og mental helse, Bløtdelskirurgien, nevrologi kirurgi, nevrologer, 

urologien, mage/tarm og karkirurgien, hjertekirurgien, lungekirurgien, ortopedi kirurgi og 

fysioterapi, Øre-nese-hals kirurgi og behandling, hjerne kirurgi/behandling, 

øyekirurgi/behandling. Ref. Hamar Sykehus, Sanderud Sykehus og Elverum Sykehus. 

 

Nå bør begynne å demre hvilket avanserte apparat som skal fungere 365 dager i året med riktig 

kunnskap og kapasitet for alle de nevnte områder.  
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De ledende sykehus i Norge er ledende fordi behandlingsvirksomheten ligger inntil 

kunnskapsorganisasjoner hvor sykehus-virksomheten kan hente kunnskap og kapasitet. 

Uten denne tette faglige og kapasitetsmessige kontakten i en klynge hadde ikke 

behandlingsvirksomheten vært ledende.  

Dette fordi de kryssfaglige kapasiteter er av svært ulik karakter for de ulike behandlinger/prosedyrer. 

Samtidig må alle medarbeidere samarbeide tett og delta i den utviklingen som nå pågår i en rasende 

fart.  

Det er ikke skrivebords-utøvere som på avstand kan utrede denne dynamikken.  

Alt stopper opp hvis ikke midler kontinuerlig sluses inn.  

  

Det virker på meg som om disse omfattende krav og helt avgjørende kunnskapsområder, kvaliteter 

og kapasiteter ikke vurderes av de som arbeider og skrives om disse vanskelig temaer.  

De forholder seg, slik EU-rapporten skriver til et stedsvalg. Det må det bli slutt på. 

 

Forskningsklyngen NCE Heidner BioCluster og deres eiere genetikk og 

bioteknikk selskaper 
I tillegg til de nevnte steder for ledende behandling (også kalt sykehus) har vi i vårt land ett miljø som 

kan møte kravene til kunnskap, kvalitet og kapasitet og som allerede i mange år har fungert i en 

forsknings klynge.  

Et forsknings klynge som har potensiale til å integrere et sykehus som skal bygges og fungere i 2030. 

Dette kunnskaps miljøet har bygget avansert kunnskap om genetikk og bioteknologi i 60 år og 

omfatter en rekke selskaper hvor jeg nevner noen:  

GENO, GENO International, Norsvin, BioBank, Aquagen, Cryogenetics, Graminor, Curidas, Digifarm, 

NorIncect, NIBIO, Patogen, SpermVital, Tine,Tyr og Veterinær Instituttet.  

For å spisse kunnskapen og kvaliteten på forskning og utvikling har noen av disse selskapene gått 

sammen i forskningsgruppe NCE Heidner BioCluster på Hamar.  

 

Det er for meg helt ufattelig, at dette ledende miljøet innen genetikk og bioteknikk på Hamar og i 

Stange.  

Som i løpet av 25 år har opparbeidet den kunnskapen som nå etterspørres av alle sykehus som skal 

ta i bruk nye genom og celle behandlingsmetoder. Det er mange som strever med ukjent land. 

 

Mens de nevnte virksomheter, har utviklet sin egen teknologi i de siste 25 årene. Teknologi som er 

verd gull.  

For å få det til har de egenutviklet kvalitetsprosedyrer og kapasitet.  

Dette skryter de ikke av.  

Mens verdens sykehus foretak river seg i håret og skriver søknader om penger.  

De er verdensledende, og noen få har fått dette med seg. kinesere sikler etter å få komme til.  

 

Mens Ola Dunk skal bygge sykehus i Moelv skal jeg ha dette i en klynge sammen med de selskapene 

som dere alle kan navnet på, men som dere ikke har peiling på hva de egentlig holder på med. 

Det gjelder også våre politikere. 

Dette miljøet av kunnskapsmedarbeidere som mange av dere omgås daglig blir ikke enset.  

Men nå skifter behandlingsmetodene for mange sykdommer.  

Et paradigmeskifte foregår nå.  

Imidlertid, på Innlandet på Hamar/Stange finnes denne etterspurte kunnskapens plattformen . 
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Vi har fått en mulighet i fanget som kan bli et eventyr av virksomheter hvis vi får de riktige vedtak. 

Toget går nå. 

Helsepolitikere i Europa har nå fått EU kommisjonen på ryggen fordi de ikke har fulgt med i timen.   

 

Jeg går ut fra at prosjektet blir heiet frem og omfavnet av både Lykkeland og Skog og Land politikere.  

Det mange som sikler etter denne kunnskapen også i vårt eget land.  

 

Jeg forutsetter at leseren vet at genetikken i et menneske og et dyr i forskningssammenheng avviker 

lite fra trær, planter og dyr. 

Disse vitale selskaper og virksomheter deltar allerede i flere prosjekter i medisinsk forskning og kan i 

en klynge med Hamar Sykehus skape et ledende behandlingssenter i 2030 med kunnskap, kvalitet og 

kapasitet. Referanser kan vises frem, men ikke kopieres.  

IT kunnskapen og IT teknologien får klyngen fra selskaper i Hamar Park.  

Her behersker de ledende bildebehandlings teknologi som et must i disse nye behandlings-

prosedyrene.  

 

På denne måten vil kunnskapsmiljøet på Hamar Sykehus tas vare på når avgjørelsen tas i juni 2020.  

Det er et avgjørende grep i stedet for at Hamar Sykehus i juni 2020 blir tømt for de ledende krefter.  

Da oppstår det et vakuum og en meget alvorlig situasjon.  

Konsekvensene omregnet i kroner blir milliardbeløp.  

Dette har jeg ikke sett at de ansvarlige i Sykehus Innlandet har tatt inn over seg.   

 

Hamar klyngesykehus vil helt fra starten tilby «state of the» art 

genterapi og celleterapi for hele Norge og Norden.  
Slik behandling vil i 2030 være den almene behandling for en hel rekke av sykdommer inklusive 

mental helse.  

Det er min påstand at et sykehus bygget i Moelv ikke vil makte å delta opp det kunnskapskappløpet.  

Det toget har gått i 2030. Det er derfor et prosjekt med meget høy risiko. 

Et ledende behandlingssted ved Mjøsbrua er et lite gjennomtenkt prosjekt, og som av en rekke 

grunner hvor de viktigste er nevnt over, ikke heller ikke har et tilstrekkelig pasientgrunnlag for å 

oppnå kvalitet på de behandlingsprosedyrer som benyttes i 2030.  

Hvis du er interessert i hva som allerede tilbys av «state of the art gene and cell-therapy» allerede i 

dag, så er dere bare å gå inn på nettet.  

De flotte bildene av prosedyrene er eksempler fra dagens virkelighet. I 2030 et must hvis du har tenkt 

å utføre noe i behandlingsmarkedet for mennesker og dyr.  

En meget viktig side effekt av et vedtak om ett klynge sykehuset på Hamar er at dagens 

forskningsmiljø på Hamar får en boost og en kostnadsreduksjon som de trenger for å skape 

levedyktighet også for dagens virksomheter. Dette bør bli tatt med i vurderingen. 

Hvis du som leser dette bruker vettet ditt så fatter du hva jeg mener. Jeg kommer ikke til å bruke 

krefter på diskusjoner.  

Jeg har andre oppdrag som er mye viktigere. 
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Så til akuttsykehuset:  
Enkelt sagt så er dette et sykehus som politikere trenger for å berolige sine stemmekveg nerver.  

 

I 2030 når et ledende behandlingsmiljø for sykdom i alle dets avskygninger står klar til å ta imot 

pasienter må dette fungerer som akuttsykehus.  

Den medisinske og teknologiske-utviklingen for akutt medisin er for lengst etablert i den enhet som 

møter pasienten hjemme.  

Utredningen gjøres der og da og alle prøvedata og bilder befinner seg hos ekspert teamet på det 

ledende sykehuset. De gjør sine vurderinger i realtid.  

Dette gjør at mange ikke trenger noen videre behandling enn den som legges opp av den 

akuttmedisinske enheten.  

De som trenger videre behandling må til det ledende sykehuset. 

Halvparten av alle som trenger spesialistbistand på hele innlandet blir i dag behandlet på OUS. 

De pasienter som trenger den spesielle behandlingen vil vite om det teamet vedkommende møter 

har erfaring med et antall lignende tilfeller.  

Et gen og celle terapi behandlingsopplegg på Hamar vil i 2030 ha tilbud til hele Norden og blir et 

senter av betydning fordi de allerede har lendende kunnskap, kvalitet og kapasitet. 

Verdien av denne: kunnskap tilgjengelighet, kvalitets tilgjengelighet, kapasitets tilgjengelighet, miljø 

bærekraft, ivaretagelse av ansatte, ivaretagelse av statens midler, ivaretagelse av et ledende 

kunnskapsmiljø på linje med de i KINA og USA. 

De første nevnte sikler etter å få tilgang til Hamar Stange kunnskapen. De vet hvor mye den er verd 

i næringsutvikling for alle typer genom kunnskap.  

La meg foreslå 100 milliarder NOK.   
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Litt tilleggsinformasjon som illustrerer paradigmeskiftet. 
Kan statistikk og matematikk redde like mange liv som nye medisiner? 

Viten er Aftenpostens satsing på forskning og vitenskap, der forskere og fagfolk fra hele landet bidrar 

med artikler.  

Kreftregisteret samler data om alle krefttilfeller i Norge. I 2018 levde 49.344 kvinner med en 

brystkreftdiagnose som del av sin sykdomshistorikk. 650 døde av sykdommen samme år. De aller 

fleste hadde blitt behandlet med én eller flere av de nesten 70 medisinene som brukes til å bekjempe 

denne kreftformen, men legene lyktes altså ikke med å fjerne svulstene. Hvorfor har vi så mange 

forskjellige kreftmedisiner, og hvorfor har vi ikke alltid riktig medisin for hver pasient? 

Ikke én sykdom, men mange 

«Brystkreft» er egentlig en samlebetegnelse på en hel gruppe sykdommer. Kliniske studier, det vil si 

utprøvende behandling, har indikert hvilke medisiner som er mest effektive for hver undergruppe. En 

pasient gjennomgår derfor innledende undersøkelser for å kategorisere svulsten med 

bildeundersøkelser som mammografi, ultralyd og eventuelt med magnetisk resonansmaskiner (MR).  

Ved biopsi tas det ut prøver med kreftvev som blir studert i mikroskop for å identifisere, beskrive og 

telle kreftceller. Gener undersøkes for å finne spesifikke og karakteristiske mutasjoner og 

funksjonsdefekter. Når legene har klassifisert pasienten innenfor én undergruppe av brystkreft, 

styrer dette valget av videre behandling. 

 

 

Øverst fra venstre: Arnoldo Frigessi, professor i statistikk, Universitetet i Oslo og Oslo 

universitetssykehus. Alvaro Köhn Luque, forsker, Universitetet i Oslo. Olav Engebråten, overlege og 

forsker, Oslo universitetssykehus og Universitetet i Oslo. Vessela Kristensen, professor, Oslo 

universitetssykehus og Universitetet i Oslo. Carl Henrik Gørbitz, professor, direktør UiO:Livsvitenskap, 

Universitetet i Oslo.  
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Store individuelle forskjeller 

Beslutningen om valg av behandlingsform etter en kreftdiagnose blir følgelig tatt på grunnlag av 

forventet, gjennomsnittlig resultat for den undergruppen pasienten tilhører. Imidlertid er 

brystkreftpasienter ofte veldig ulike, selv innenfor hver av sykdommens undergrupper. Dette er 

årsaken til at en foretrukket medisin fra en klinisk studie fungerer for kanskje bare 30–50 prosent av 

pasientene avhengig av type sykdom og klinisk bilde. De øvrige opplever liten eller ingen positiv 

effekt av behandlingen, men ofte ubehagelige bivirkninger. 

 

Maskiner skal lære seg hvor farlig kreften er  

Moderne kreftforskning er derfor sterkt fokusert på persontilpasset terapi, det til si å finne hva som 

vil virke best for hver enkelt pasient. Utfordringene er imidlertid formidable.  

For det første vet vi ikke hvordan vi skal teste hvert av de tilgjengelige legemidlene for akkurat denne 

pasientens kreftsykdom.  

For det andre kan hver medisin gis i ulike doser og med varierende frekvens. Når det i tillegg er 

aktuelt å bruke kombinasjoner av to eller tre medisiner, oppstår millioner av ulike 

behandlingsalternativer. Selv om vi kunne trekke ut kreftceller av svulsten og teste, ville det ta 

måneder eller år å analysere effekten i hvert tilfelle. 

Paradokset er at vi sannsynligvis allerede har tilgang på effektive behandlinger for de fleste 

svulster, kanskje for alle, men å finne dem manuelt, er som å finne nålen i høystakken. 

Modell av svulsten 

Tenk om vi kunne bruke en datamaskin til å lage en nøyaktig modell av svulsten vi skal behandle. 

Med noen millioner kopier av modellen kunne vi gjøre databeregninger som simulerer resultatene av 

hvert eneste tenkelige behandlingsalternativ. Legen kunne da velge å bruke et av dem som får 

svulsten til å forsvinne. Er dette mulig, eller er det ren science fiction? 

For å få det til, må vi først lage en modell av hvordan en svulst vokser eller krymper under forskjellige 

betingelser og behandlinger. Det gjør vi ved å lage matematiske ligninger som beskriver 

grunnleggende regler kreftcellene følger i ulike utviklingstrinn. Dette vet vi mye om allerede.  

En kreftcelle trenger for eksempel oksygen. Hvis det er nok oksygen, vil den dele seg, i motsatt fall vil 

den hvile eller til og med dø. Dette kan oversettes til matematiske ligninger. Enkelte cellegifter 

dreper kreftcellene akkurat under celledeling fordi de da er mest sårbare. Vi må derfor følge hver 

enkelt celle og vite når den deler seg. Igjen en regel som kan implementeres i en algoritme.  

  

https://www.aftenposten.no/article/ap-6EmgQ.html
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Varierer fra pasient til pasient 

Noen regler er stokastiske, det vil si at utfallet ikke alltid er det samme. Når vi spør om kreftceller i 

vev med lite oksygen vil dø, er ikke svaret et enkelt ja eller nei, men en gitt sannsynlighet. Den kan 

for eksempel være 50 prosent, 10 prosent eller ukjent. Modellen av svulsten har totalt rundt 100 

slike ukjente parametere, som kan variere sterkt fra pasient til pasient. Det er blant annet derfor 

brystkreftpopulasjonen er så heterogen. 

Andre trinn er å estimere disse parameterne med tilstrekkelig presisjon for hver enkelt pasient slik at 

resultatet av simuleringene blir pålitelig. Dette gjøres ved hjelp av statistiske metoder basert på 

pasientdata, slik som MR-bilder, genetiske signaturer og forandringer i vevet. 

Tredje og siste trinn er å bruke rå datakraft til å kjøre den komplekse algoritmen for ethvert mulig 

behandlingsalternativ. Jo raskere datamaskinen kan gjøre dette, jo kortere tid tar det å komme frem 

til anbefalingene til legen. 

 

Skreddersydd kreftbehandling skåner pasienten  

Personlig kreftterapi 

Den gode nyheten er at forskere ved Universitetet i Oslo og Oslo universitetssykehus nå har vist at 

hvert av de tre trinnene kan gjennomføres. Vi har brukt modeller og statistiske metoder til å simulere 

forløpet til en håndfull ekte pasienter og oppnådd tilfredsstillende presisjon og grad av 

individualisering, alt innenfor en rimelig tidsramme. Teknologien fremstår derfor som en lovende 

tilnærming til personlig kreftterapi. 

 

Fakta: Om forskningsprosjektet 

Prosjektet Personalised cancer therapies (PERCATHE) finansieres av UiOs tverrfaglige satsing UiO: 

Livsvitenskap, Senter for forskningsdrevet innovasjon BigInsight, Norges forskningsråd og Oslo 

universitetssykehus. 

Samler onkologer, patologer, radiologer, matematikere, statistikere, etikere og molekylærbiologer i 

et felles miljø og har dannet grunnlaget til to EU-prosjekter fra Horizon 2020 og EraCoSYsMed med 

stor deltagelse av eksperter fra hele Europa. 

Denne avisartikkelen er basert på den vitenskapelige artikkelen «Towards personalized computer 

simulation of breast cancer treatment: a multi-scale pharmacokinetic and pharmacodynamic model 

informed by multi-type patient data» publisert i Cancer Research i august 2019. 

Temaet presenteres på Oslo Life Science-konferansen 10.–13. februar. 

Likevel er det fortsatt mye som gjenstår. Bedre data, mer realistiske modeller, nye kliniske målinger 

og mange smarte ideer trengs for å kunne levere et fullgodt verktøy. Metoden må forbedres og 

testes på hundrevis av pasienter i løpet av de neste 5–10 år for å dokumentere hvor nyttig 

resultatene er. 

Algoritmer og kunstig intelligens (KI) vil endre vår verden. Men vi må være tålmodige: Som annen 

intelligens, utvikler den seg sakte, under harde forhold og etter mye trening. I klinisk praksis vil KI i 

form av simuleringsbasert personlig kreftbehandling frigjøre legenes tid til å fokusere på det de er 

best til: kritisk tenking, komplekse situasjoner, kreativitet og kommunikasjon med pasienter. I 

fremtiden kan statistikk og matematikk bidra til å redde like mange liv som nye medisiner. 

https://www.aftenposten.no/article/ap-3JQ9pX.html
https://cancerres.aacrjournals.org/content/79/16/4293.abstract
https://www.uio.no/english/research/strategic-research-areas/life-science/research/convergence-environments/percathe/
https://cancerres.aacrjournals.org/content/79/16/4293.abstract
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Rettelse: I den opprinnelige artikkelen sto det at 3568 døde av brystkreft i Norge i 2018. Det riktige er 

at det ble registrert 3568 nye tilfeller av brystkreft, og 650 døde av sykdommen, ifølge 

Dødsårsaksregisteret. Dette er nå rettet. 

Artikkelforfattere: 

Arnoldo Frigessi, professor i statistikk, Universitetet i Oslo og Oslo universitetssykehus 

Alvaro Köhn Luque, forsker, Universitetet i Oslo  

Olav Engebråten, overlege og forsker, Oslo universitetssykehus og Universitetet i Oslo 

Vessela Kristensen, professor, Oslo universitetssykehus og Universitetet i Oslo 

Carl Henrik Gørbitz, professor, direktør UiO:Livsvitenskap, Universitetet i Oslo 
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Legemiddeltesting på mini-organer kan redusere bruk av forsøksdyr 

Viten er Aftenpostens satsing på forskning og vitenskap, der forskere og fagfolk fra hele landet bidrar 

med artikler. 

Utviklingen av et nytt legemiddel er ekstremt ressurs- og tidkrevende. Før et potensielt lovende 

legemiddel kan utprøves på mennesker, ved såkalt klinisk testing, gjennomføres et stort antall 

eksperimenter med bruk av forsøksdyr.  

Av de få stoffene som passerer denne startfasen, er det bare en brøkdel som til slutt ender opp som 

godkjente legemidler.  

Hele prosessen tar ofte over 10 år og kostnadene er så formidable at selv store internasjonale 

farmasiselskaper har vanskeligheter med å finansiere dem. Det er derfor nødvendig å utvikle ny 

teknologi og testregimer som kan gjøre prosessen både raskere og billigere, samtidig som bruken av 

forsøksdyr reduseres. 

Dyr er ikke mennesker 

Svært få mennesker kan tenke seg å prøve et legemiddel som ikke er grundig testet først. I våre 

dager innebærer dette å først studere effekten på mus og rotter, og av og til også større dyr. Selv om 

bruk av forsøksdyr skjer innenfor definerte etiske retningslinjer, bør vi av dyrevelferdshensyn 

generelt minimalisere bruken når det er mulig. 

Vel så viktig er det at forsøksdyr har et stoffskifte som gjør at omsetning og virkning av nye medisiner 

kan være ganske forskjellig fra menneskets. Positive resultater med dyr med hensyn til både ønsket 

effekt og fravær av alvorlige bivirkninger er derfor ingen garanti for lignende resultater hos pasienter. 

Det er derfor stor interesse for å utvikle nye og bedre testmetoder. 

Ny måte å teste legemidler på 

«Organ-on-a-chip», eller «organ-på-brikke» på norsk, er én teknologi det stilles store forventninger 

til. Konseptet går ut på å utvikle små miniatyriserte organer, såkalte organoider, fra pasients egne 

celler. Disse blir plassert på en brikke av glass og plast – en «chip» – med små mikrokanaler som gjør 

det mulig å tilføre næring og oksygen til cellene, slik blodet gjør i kroppen vår. 

Fakta: «Organ-på-brikke»-prosjektet 

Forskningsprosjektet «Organ on a chip and nano-devices (CHIP)» finansieres av Norges forskningsråd, 

Universitetet i Oslos tverrfaglige satsing UiO: Livsvitenskap, Oslo universitetssykehus og Olav Thon 

Stiftelsen. 

Systemene utvikles gjennom tverrfaglig samarbeid mellom biologer, medisinere, kjemikere og 

informatikere og involverer internasjonalt ledende miljøer. Det vektlegges spesielt å rekruttere og 

involvere kreative studenter og unge forskertalenter. 

Arbeidet skjer i nært samarbeid med et annet sammensatt livsvitenskapsmiljø, Artificial Biomimetic 

systems – the Niche of Islet Organoids (ABINO), og Senter for biohybridteknologi, som er et Senter 

for fremragende forskning, begge ved Universitetet i Oslo. 

«Organ-på-brikke» er ett av temaene under Oslo Life Science-konferansen 10.–13. februar.  

Ved en kombinasjon av ulike avanserte metoder kan organoidene holdes i live utenfor kroppen 

under lignende betingelser som om de fungerte i kroppen. Vi kan deretter tilsette legemidler vi 

ønsker å teste og bruke det vi observerer til å forutsi hvordan akkurat denne pasienten vil reagere på 

legemiddelet. Vi har tro på at «organ-på-brikke» er en nyvinning som vil kunne gi oss mer målrettet 

persontilpasset behandling. Men hvordan lager vi organoider? 

https://www.uio.no/english/research/strategic-research-areas/life-science/research/convergence-environments/chip/
https://www.uio.no/english/research/strategic-research-areas/life-science/oslo-life-science-conference/data-society/index.html
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Øverst fra venstre: Steven Ray Wilson, professor, utdanningsleder, Kjemisk institutt, Universitetet i 

Oslo. Carl Henrik Gørbitz, professor, direktør, UiO:Livsvitenskap, Universitetet i Oslo. Stefan Krauss, 

professor, leder for Senter for biohybridteknologi, Universitetet i Oslo. Hanne Scholz, seniorforsker, 

Oslo universitetssykehus og Universitetet i Oslo og nestleder i Senter for biohybridteknologi.  

 

Kroppens tusenkunstnere 

Kroppen vår består av nesten 150 ulike typer celler som, foruten spesielle kjønnsceller, kan deles i 

hovedtyper etter hvor vi finner dem, for eksempel ben, brusk, blod og muskler. Ingen spesialiserte 

celler kan spontant forandre seg til en annen type celle, en bencelle kan for eksempel ikke bli til en 

muskelcelle. Men en muskelcelle kan bli utviklet fra en stamcelle. 

Stamceller er derfor utrolig verdifulle for legevitenskapen, men det var lenge vanskelig å få tak i dem. 

En ny oppdagelse fra japanske forskere i 2006 ble gjennombruddet for stamcelleforskningen. De viste 

at man kan ta vanlige kroppsceller og omprogrammere dem til å bli stamceller, kalt induserte 

pluripotente stamceller (iPS-celler, som i prinsippet kan brukes til å lage de cellene vi ønsker). Celler 

tatt fra menneskeorganer og kombinert med iPS-celler, er utgangspunktet for å lage organoider som 

kan plasseres på chip-plattformen for legemiddeltesting. 

En fremtid for dyrking av menneskeorganer i dyr?  

Tverrfaglige forskerteam – Typisk et område som vil bli tatt vare på i Hamar miljøet 

Vi har allerede vitenskapelige data som har vist at det er mulig å lage «organ-på-brikke» med lunge-, 

lever-, nyre-, tarm-, nerve-, hjerne- og til og med hjertemuskel-funksjon. Det gjør inntrykk første gang 

man ser en to millimeter stor hjertemuskel ligge og slå for seg selv på en plastbrikke! 

Foreløpig er få av disse kunstig fremstilte mini-organene i nærheten av å være perfekte, funksjonelle 

kopier av menneskeorganer. Derfor vil ny forskning være avgjørende for å forbedre mini-organene. 

Eksempelvis tror vi at bruk av ny teknologi som 3D-bioprinting er nødvendig for å videreutvikle 

«organ-på-brikke»-konseptet til å ha en god nok kvalitet for praktisk bruk.  

I dag har vi kommet et godt stykke på vei med å utvikle mini-lever for å studere kroppens 

nedbrytning av legemidler, og vi har begynt å koble sammen flere ulike mini-organer for å bedre 

kunne studere kroppens indre samspill. 

Utviklingen av «organ-på-brikke»-konseptet  

krever tett samarbeid mellom eksperter innen medisin, kjemi, fysikk, biologi, farmasi, matematikk, 

informasjonsteknologi og ingeniørfag. Datamengden vi generer i disse systemene, så vel som 

https://www.aftenposten.no/article/ap-G7rV4.html
https://www.uio.no/english/research/strategic-research-areas/life-science/research/convergence-environments/chip/
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dataanalyse og datatilgang, krever ny digital teknologi.  

Tverrfaglig samarbeid er blitt normen innen store deler av medisinsk toppforskning 

 

Ny norsk studie: På tre minutter stiller datamaskinen mer presis tarmkreftdiagnose enn legene 

med Bildebehandling av data fra røntgen, CT og MR. Ref Hamar Park ledende på VR og 

bildebehandling. 

I dag analyserer patologer svulstene hos tarmkreftpasienter 

gjennom et mikroskop. Ved hjelp av kunstig intelligens bruker datamaskiner kun tre minutter og øker 

treffsikkerheten med 62 prosent, ifølge ny norsk studie. 

 

 

 

Metoden er helt ny og utviklet av et team av forskere, utviklere og lab-personell ved Institutt for 

kreftgenetikk og informatikk (ICGI) i Oslo. 

De har trent opp datamaskiner til å kunne beregne hvordan tarmkreft utvikler seg uten å være 

forhåndsprogrammert av mennesker. Dette er kunstig intelligens. 

Nå håper kreftleger at metoden kan utvikles til å gjelde andre kreftformer. 

 

I studien er det brukt prøvemateriale fra i alt 4500 pasienter med tykk- og endetarmskreft. 17 

millioner bilder er analysert i studien Håvard E Danielsen har ledet.  

Stein Bjørge  

17 millioner bilder er analysert 

Ifølge professor Håvard E. Danielsen ved ICGI, som har ledet studien, kan den nye metoden tas i bruk 

allerede til sommeren. 
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– I klinisk bruk vil metoden hjelpe spesialistene til å velge rett behandling for den enkelte pasient. 

Med dagens metoder ender 80 prosent av pasientene opp med en uavklart prognose. Med den nye 

metoden er dette tallet redusert til 12 prosent. Det vil ha stor betydning for valg av behandling for en 

del av pasientene. 

Forskerne har beregnet at økningen i korrekt prognose er 62 prosent. Studien er publisert i det 

internasjonale medisinske tidsskriftet The Lancet. Arbeidet er en del av fyrtårnsprosjektet Domore, 

som er støttet med 60 millioner kroner av Norges forskningsråd.  

 

Håvard E. Greger Danielsen (i midten) har sammen med Sepp De Raedt og Ole-Johan Skrede samlet 

inn data om tarmkreft slik at datamaskiner stiller prognoser på tarmkreftpasienter på tre minutter.  

Stein Bjørge  

Kan hjelpe tarmkreftpasienter i hele verden 

I studien er det brukt prøvemateriale fra 4500 pasienter med tykk- og endetarmskreft. Ved å snitte 

og skanne samtlige kreftprøver endte forskerteamet opp med å analyse 17 millioner bilder. 

 

https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0140673619329988?dgcid=author
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