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Forord
Genomisk Medicin er vokset. Siden den spæde start i 2011,
hvor afdelingen blev etableret på Rigshospitalet, er der
sket meget. Både målt på kompetencer og analyser – og
inden for forskning og udvikling på området.
I løbet af de seneste år har vi etableret en styrket klinikledelse, to nye professorater i genomisk bioinformatik og
en ny forskningsenhed. Personalegruppen er udvidet fra
omkring 10 medarbejdere i 2011 til næsten 50 i dag. Vi
har etableret helgenom-undersøgelser (WGS) til diagnostisk
brug, ligesom vi i dag har adgang til supercomputer-faciliteten Computerome. Produktionen er omstruktureret i
en separat laboratorie- og bioinformatik-sektion og driften
optimeret, så vi kan tilbyde nogle af landets korteste analysetider på de allermest komplekse genomundersøgelser.
Med et styrket samarbejde med Københavns Universitet
og Danmarks Tekniske Universitet har Genomisk Medicin
intensiveret forskningen i fortolkning og modellering af
store datamængder. Dermed kan vi bidrage væsentligt til,
at man i fremtiden kan designe mere præcise individuelle
behandlinger, der virker.

Samlet set er Genomisk Medicin således styrket og klar til
samarbejdet med Rigshospitalets – såvel som andre hospitalers – klinikker.
Den positive udvikling har sat afdelingens fysiske rammer
under pres. Derfor indrettes nu nye arealer til maskiner
og personale særligt inden for det bioinformatiske område,
hvor vi forudser en betydelig aktivitetsstigning. Det betyder,
at Genomisk Medicin fra 2019 vil have funktioner på både
Rigshospitalet – Blegdamsvej og på Rigshospitalet – Kennedy
Centret.
Set i et bredere perspektiv har Genomisk Medicin i dag en
plads i den regionale strategi for personlig medicin med
oprettelse af Genomcenter Øst.
En dybtgående indsigt i patienternes genetiske disposition
er væsentlig for fremtidens behandling og diagnostik, og i
Genomisk Medicin ser vi frem til at kunne bidrage til den
fortsatte udvikling af området til gavn for patienterne.

Finn Cilius Nielsen
Professor, Leder af Genomisk Medicin
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Om genomisk medicin
Genomisk medicin defineres som genomundersøgelser og
bioinformatik i relation til patientdiagnostik og behandling.
Feltet tager udspring i forskningen i genomets sekvens
og struktur, og udviklede sig i kølvandet på det humane
genomprojekt.
Genomisk medicin er generisk og teknologibaseret og har
berøringsflader til de fleste medicinske specialer. Det er
centralt for etableringen af en molekylær sygdomstaksonomi, som er forudsætningen for mere præcis og virksom
behandling. Af samme årsag kobles området ofte sammen
med personlig medicin.
Man skønner, at mindst en fjerdedel af alle vores gener
er forbundet med bestemte sygdomme. Et af de områder,
hvor genomsekventering allerede har vist sin betydning,
er ved sjældne sygdomme. For mange sjældne sygdomsgrupper er det i dag muligt at finde en årsag i til sygdommen for op imod en tredjedel af patienterne ved hjælp af
undersøgelse af hele genomet.
På kræftområdet er dyb fænotypering af tumorgenomer
helt central for målrettet behandling og klassifikation.
Selvom der er et stykke vej tilbage, før vi kan forudsige
og udvælge de mest virksomme behandlinger for alle
patienter, tyder både anekdotiske beretninger og mere

systematiske opgørelser på, at det er muligt at forbedre
behandlingseffekterne ved at kortlægge værts- og tumorgenomerne.
Klinisk mikrobiologi er et andet markant område, hvor de
nye teknologier har vundet indpas. Typning af bakterier og
virus udføres i stigende grad med helgenomsekventering.
Muligheden for at karakterisere komplekse blandinger af
mikroorganismer tænkes også at bane vejen for undersøgelser af det humane mikrobiom, som ser ud til at have
betydning for mange almindelige sygdomme.
Vi forstår endnu ikke betydningen af alle genomets variationer, men det kommer med en dybere forståelse af sygdommenes genetiske arkitektur og heterogenitet. Den
patient, lægen møder, har en unik genetisk sammensætning,
og selvom han/hun har en bestemt klinisk fremtræden, vil
der være store individuelle forskelle både i behandling
og forløb, som vi i fremtiden skal forholde os til. Vi har
nu mulighed for at se ind i hver enkelt patients samlede
arvemasse. Sammenholder vi de genomiske data med information om symptomer, forløb, biokemi, patologi og billedinformation, er vi for alvor på vej mod personlig medicin.
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Anvendelsen af genanalyser vokser kraftigt
i disse år. Inden for 22 ud af 30 specialer på
Rigshospitalet bliver genanalyserne brugt til
udredning, diagnostik og forskningsprojekter,
viser ny rundspørge
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Stærke fagligheder
Siden 2010 er Genomisk Medicin vokset til næsten 50
medarbejdere. Det permanente personale er sammensat
af mange forskellige faggrupper fra bioanalytikere, lægesekretærer, molekylær- og humanbiologer, bioinformatikere
og læger.
Genomisk medicin fik i 2017/2018 desuden to nye professorer inden for bioinformatik, hver med et antal kandidat
og ph.d.- studerende, som skal løfte forskningen yderligere.
De mange forskellige personalegrupper bidrager med hver
deres ekspertviden til et levende og innovativt miljø. Flere
medarbejdere kommer desuden fra stærke udenlandske
institutioner, og dette har bidraget til at styrke afdelingens
internationale profil.

”Vi har været tidligt i gang,
hvilket betyder, at vi har
stor ekspertise hos os og
i klinikkerne. Antallet af
analyser vokser markant
hele tiden, og vi kan se, at
flere medicinske specialer
begynder at anvende genanalyser som en rutinedel
af diagnostikken”, siger
Finn Cilius Nielsen.

Med baggrund i Genomcenter Øst og det nationale initiativ,
planlægger afdelingen at styrke bemandingen yderligere i
2019. Et særligt fokusområde vil være datastruktur og opkobling til patientdatabaser, således at Genomisk Medicin
kan servicere sine brugere på en sikker og effektiv facon.
Endelig vil afdelingen udvide sin bemanding inden for
datatolkning på baggrund af den øgede aktivitet.
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Genomisk bioinformatik
Bioinformatik kombinerer biologi, statistik samt datalogi og fokuserer på udvikling og anvendelse af metoder og
computerprogrammer til analyse og håndtering af biologisk og biomedicinsk data. Bioinformatikken spiller derfor en
væsentlig rolle for genomisk medicin, hvor indsamling og analyse af store datamængder er helt central.

Ole Winther er professor i genomisk bioinformatik
og ekspert i datavidenskab og maskinlæring og
arbejder med bioinformatisk metodeudvikling til
præcisionsmedicin.
Ole Winther er en af opfinderne bag findzebra.com
et søgeværktøj til at assistere diagnose af sjældne
sygdomme.

Ole Winther
Professor, Genomisk Medicin,
Rigshospitalet
Magnus Fontes er professor i klinisk bioinformatik
og ekspert i matematisk modellering, analyse og
visualisering af komplekse systemer. Som grundlægger af softwarefirmaet Qlucore har han desuden
en bred industrierfaring.
Magnus Fontes’ forskning fremmer udvikling og
klinisk brug af companion software, modeller og
algoritmer i forbindelse med præcisionsmedicin.

Pär Magnus Fontes
Professor, Genomisk Medicin,
Rigshospitalet
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Klinisk bioinformatik handler om at gøre
information til rådighed i behandlingen
af patienter, og omfattende genetiske
analyser af patientens arvemasse udgør
en stadig vigtigere kilde til information.

Rasmus Lykke Marvig
Civilingeniør, ansvarlig for bioinformatikken i Genomisk Medicin,
Rigshospitalet
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Nogle af vores gode samarbejdspartnere har ordet:
På Rigshospitalets Fase 1-enhed kan man få et perspektivrigt kig ind i morgendagens gendiagnostik
og målrettede behandling af kræftpatienter. Avanceret genanalyse af patientens kræftvæv gør det
nemmere at udvælge, hvilke behandlinger, der er
mest virkningsfulde til den enkelte patient.
Analyserne foregår i Genomisk Medicin i samarbejde med patologer, klinisk genetikere, radiologer,
bioinformatikere og onkologer. Samarbejdet om
genanalyser har været kraftigt medvirkende til,
at Fase 1-enheden har udviklet sig til at være en
af de helt store spillere for tidlige lægemiddelafprøvninger på verdensplan.

Ulrik Lassen
Klinikchef, professor, Onkologisk Klinik,
Rigshospitalet

På Neurointensivafsnittets klinik behandler vi
patienter med akut hjerneskade. Nogle patienter
udvikler såkaldt sekundær hjerneskade, mens andre
ikke får sådanne skader. Vi vil gerne forstå, hvorfor
nogle patienter får sekundær hjerneskade, og lære
at forebygge og behandle den. Personlig medicin
er således et værdifuldt værktøj i vores forskning
og i behandlingen af patienter med akut hjerneskade.
I samarbejde med Genomisk Medicin har vi undersøgt forekomsten af såkaldte mikroRNA, hos patienter med hjernehindeblødning og fundet, at de kan
forudsige, hvem der har den største risiko for at få
en varig funktionsnedsættelse.

Kirsten Møller
Professor, Neuroanæstesiologisk Klinik,
Rigshospitalet
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Når vi benytter personlig medicin, hvor hver
enkelt patient kan få en helt præcis diagnose og
en individuel tilpasset behandling, gør vi brug af
alle relevante sundhedsdata på patienten: lige fra
beskrivelser af sygdomsforløb, blodprøvesvar og
røntgenbilleder til analyser af hele genomet.
Vi er allerede langt med udvikling af personlig
medicin – med behandlinger, der forbedrer patientens livskvalitet og overlevelse. Personlig medicin
er en del af den kliniske hverdag rundt om i de fleste af Rigshospitalets klinikker. Genomisk Medicin
er en central spiller i det felt.

Jens Lundgren
Professor, Klinik for Infektionsmedicin og
Reumatologi, Rigshospitalet

Øre-Næse-Halskirurgisk Klinik har med et omfattende gensekventeringsprojekt set nærmere på de
mundsvælgstumorer, som er forårsaget af human
papillomavirus-infektion, HPV. Sygdommen har de
sidste 15 år været stigende særligt i Skandinavien.
Det første gensekventeringsstudie beskriver, hvilke
DNA-skader som gør sig gældende i disse tumorer.
Næste skridt i forskningsarbejdet bliver at analysere
sammenhængen mellem DNA-skader, og hvordan
patienten klarer sig gennem et sygdomsforløb.
Håbet er, at man kan blive bedre til at vælge en
behandling, som passer til den eksakte DNA-skade,
den enkelte patient har fået konstateret.

Christian von Buchwald
Professor, Øre-Næse-Halskirurgisk Klinik,
Rigshospitalet
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Efter gendiagnostikken blev indført, får flere bløderpatienter en præcis diagnose. Vi har opsporet
patienter, som lider af mange forskellige sjældne
milde blødningssygdomme, som ikke blev opdaget
ved vores standardscreeninger. Disse patienter kan
nu hjælpes til en bedre behandling ved kirurgi og
større blødninger og tilbydes familieudredning.

I forbindelse med vores ”Akut syge børn”-analyse
sender vi blodprøver til Genomisk Medicin, der
leverer data fra helgenomsekventering (WGS) til os.
Vi analyserer WGS-data og finder i mange tilfælde
den eller de genetiske varianter, der er årsag til
barnets akutte sygdom. Det har stor betydning at
stille en diagnose så hurtigt som muligt, da der i
nogle tilfælde findes en behandling, som kan forhindre fx udvikling af hjerneskade.
Analysen udføres derfor så hurtigt som muligt,
med en svartid på helt ned til 4 dage.

Elsebet Østergaard
Overlæge i klinisk genetik, Klinisk Genetisk
Klinik, Rigshospitalet

Næste skridt bliver at tilbyde helgenomundersøgelser af patienterne, dette vil give mulighed for,
at endnu flere patienter med blødersygdom får en
diagnose.

Eva Birgitte Leinøe
Overlæge, ph.d, Hæmatologisk Klinik,
Rigshospitalet
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Vi er glade for samarbejdet omkring Genomcenter
Øst, som giver os mulighed for at tilbyde helgenomundersøgelser til Sjællands patienter på en enkel
og effektiv måde.
Vi ser frem til samarbejdet, som vi håber vil være
med til at styrke etableringen af personlig medicin
i de to regioner.

På Gastroenheden, Herlev-Gentofte Hospital
behandler vi inflammatorisk tarmsygdom, som i
høj grad har en genetisk komponent. Vi har i flere
forskningsprojekter anvendt genomisk medicin,
og med de nye dyre behandlinger forventer vi
fremover i endnu højere grad at anvende genombaseret teknologi i den daglige klinik for at målrette behandlingen.

Ole Haagen Nielsen
Professor, overlæge, dr.med.,
Gastroenheden, Herlev Hospital

Flemming Skovby
Overlæge, professor i klinisk genetik på
Sjællands Universitetshospital, Roskilde.
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Genomcenter Øst i Genomisk Medicin
Genomcenter Øst skal servicere klinikere og forskere, som har
behov for helgenomanalyser til patientdiagnostik og forskning.
For at bane vejen for udviklingen af stadigt mere personlig
medicinering og behandling konkretiseres det østdanske samarbejde mellem hospitalerne i Region Hovedstaden og Region
Sjælland, Københavns Universitet og Danmarks Tekniske
Universitet, i et nyt center: Genomcenter Øst.
Genomcenter Øst åbner februar 2019 i Genomisk Medicin på
Kennedy Centret – Rigshospitalet, hvor der er både apparatur
og ekspertise til at gennemføre de komplicerede helgenomundersøgelser.
Her vil man kunne tilbyde helgenom-analyser (Whole Genom
Sequencing, WGS) i forbindelse med patientdiagnostik og som
tilbud til forskning, i en centraliseret og koordineret indsats
på tværs af regioner, hospitaler og universiteter til gavn for
patienter på hospitalerne i dag og i fremtiden.
Udover helgenomanalyser tilbydes også andre sekventeringsteknikker og bioinformatiske analyser, samt samordning og
samspil i forhold til det østdanske samarbejde omkring Biobankcenter Øst, Datacenter Øst og det kommende Nationale
Genom Center.
En faglig styregruppe har ansvaret for etablering og faglig
udvikling af Genomcenter Øst. Centerdirektør, dr.med. Bettina
Lundgren, Rigshospitalet/Region Hovedstaden, og forskningsog innovationschef Jesper Grarup, Center for Produktion,
Forskning og Innovation (PFI), Region Sjælland, udgør styregruppens formandskab.
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Patienterne skal tilbydes den højt specialiserede
diagnostik og behandling, de har brug for. Gennem
samarbejde på tværs kan vores klinikere og forskere
gøre det muligt at analysere data, stille en præcis
diagnose og tilbyde en effektiv individuelt tilrettelagt behandling til den enkelte patient.

Jesper Grarup
Forsknings- og innovationschef i Region
Sjælland

Personlig medicin er afgørende for udviklingen
af nye og bedre behandlingsmetoder i fremtidens
sundhedsvæsen. Derfor samler vi kræfterne og
sætter vores stærke faglige miljøer i spil, så vi
kan videreudvikle personlig medicin til gavn for
patienter af i dag og i morgen.

Bettina Lundgren
Centerdirektør, dr.med., Diagnostisk
Center, Rigshospitalet
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Om østdansk samarbejde

Som hele Danmarks højt specialiserede hospital har
vi et stort ansvar for at understøtte det nationale
og østdanske samarbejde med at udvikle personlig
medicin, blandt andet baseret på moderne gendiagnostik. Vores klinikker er gået forrest med både
forskning i og brug af gendiagnostik, så patienter
allerede nu får gavn af indsatsen.

Per Christiansen
Hospitalsdirektør, Rigshospitalet
Genomisk Medicin og Genomcenter Øst er et
samlingspunkt mellem universitet og det kliniske
miljø.
En core-facilitet – der samler læger og sundhedsvidenskabelige forskere med forskellig baggrund
og sætter basal forskning i forbindelse med patientdiagnostik og behandling på en meget direkte måde.

Ulla Wewer
Dekan, Professor, Det Sundhedsvidenskabelige Fakultet, Københavns
Universitet
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Kvalitetsarbejde og
akkreditering
Kvalitet er en kerneværdi for Genomisk Medicin.
Afdelingen har derfor to kvalitetsansvarlige, som til stadighed følger og forbedrer kvaliteten af analyserne for at forebygge og rapportere fejl.
Genomisk Medicin er ISO15189 akkrediteret. Normen
specificerer krav til kvalitet og kompetence i medicinske
laboratorier, så man lever op til nationale og internationale
standarder inden for feltet.
Afdelingen deltager desuden i eksterne kvalitetsprogrammer og -projekter, herunder det nyligt etablerede Nordic
Alliance for Clinical Genomics, hvor man søger at lave
fælles standarder for NGS og patientsvar. Ved den seneste
Nordiske benchmarking vedrørende helgenomsekventering
lå afdelingen helt i top.

Her kan du læse mere
om Genomisk Medicin:
www.rigshospitalet.dk/
afdelinger-og-klinikker/
diagnostisk/genomisk-medicin
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