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Kortlægningen af menneskets arvemasse 
har gjort det muligt for lægerne at identifice-
re omkring 5000 arvelige sygdomme. Nogle 
er mere hyppige end andre, som f.eks. hjer-
tesygdomme eller visse former for kræft. 

Få at vide, hvad en gentest er og hvad den 
kan gøre for dig og din viden om kroppen

SIDE 3
Vil du gerne vide, om du er i 
fare for f.eks. at udvikle tarm-
kræft eller tidlig demenssyg-
dom? Og vil du stadig gerne 
vide det, hvis der ikke findes 
en behandling for den syg-
dom, du fejler? Ja, svarer et 
flertal i en ny undersøgelse 
om danskernes holdning til 
gentest. 
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3GENTEST

DINE GENER  
AFSLØRER SYGDOM 
Et stort antal danskere 
vil gerne kende til 
kommende sygdom, hvis 
de havde muligheden, 
viser ny undersøgelse
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Heidi Pedersen

hped@bt.dk

Vil du gerne vide, om du er i fare for f.eks. 
at udvikle tarmkræft eller tidlig demens-
sygdom? Og vil du stadig gerne vide det, 
hvis der ikke findes en behandling for den 
sygdom, du fejler? Ja, svarer et flertal i 
en ny undersøgelse om danskernes hold-
ning til gentest. 

Mere præcist vil 85 procent gerne kende til 
kommende sygdom, hvis der findes en be-
handling, og 56 procent ønsker at vide det, 
selv hvis der ikke gør, viser de nye tal, som 
Danske Regioner netop har offentliggjort. 
Et resultat, der ikke kommer bag på førende 
fagfolk med speciale i gentest: 

»Det giver rigtig god mening, at flere gerne 
vil vide, om de kan blive syge, fordi vi hele 
tiden bliver bedre til at forebygge og helbrede 
flere arvelige sygdomme, som f.eks. bryst- 
eller tarmkræft, hvor vi kan redde flere liv, 
hvis man får en tidlig diagnose,« siger profes-
sor og klinikchef ved Rigshospitalets Klinisk 
Genetisk Klinik, Anne-Marie Gerdes, der op-
lever ’en stigende interesse’ fra danskere, der 
gerne vil gentestes. 

Og interessen er ikke enestående for bor-
gerne i København. Tal fra Landspatientre-
gistret viser, at der siden 2009 har været en 
fordobling af henviste på landsplan. Fra 4704 
personer i 2009 til 10257 i 2013. De genetiske 
klinikker kan teste for op mod 5000 forskel-
lige sygdomme, men det er typisk kræft- og 
hjertesygdomme, som danskerne er bekym-
rede for at have arvet fra deres nærmeste. 
Det fortæller professor ved Aalborg Universi-
tetshospital, Michael Bjørn Petersen: 

»Det er nogle sygdomme, som danskere 
generelt er meget bange for at få, og som der 
derfor er stor efterspørgsel på at få under-
søgt,« siger han. 

En gentest bliver foretaget via en simpel 
blodprøve på sygehusenes genetiske klinik-
ker, men ind til nu er sådan en test kun for-

beholdt folk, der har arvelige sygdomme i fa-
milien. Man kan altså ikke blot bestille tid hos 
sin praktiserende læge og få en gentest, fordi 
man er bekymret for sit fremtidige helbred. 
Man skal have kendskab til eller mistanke 
om, at nogen i familien har en arvelig syg-
dom, og derfra kan man så få en henvisning 
fra sin læge til hospitalet. I dag findes der dog 
også en række private hjemmesider, som til-
byder tilsvarende genetiske undersøgelser, 
hvor man kan blive testet for forskellige syg-
domme. Den slags skal man dog holde sig 
fra, fordi de kan være forbundet med stor 
usikkerhed, og afføde en byge af spørgsmål, 
der ikke bliver besvaret via rådgivning, lyder 
dommen fra begge professorer: 

»Jeg anbefaler, at man ikke går på nettet 
og finder selvtest. Vi har i forvejen et godt til-
bud fra det offentlige, hvor man får den rette 

rådgivning, og det bør 
man holde sig til, 

siger Anne-Marie 
Gerdes, der un-
derstreger, at 
det er en stor 
beslutning at 
tage, fordi 
man kan ri-
sikere at få 
besked om 
en potentielt 
livstruende 
sygdom.

Hun får 
o p b a k n i n g 

fra Forbruger-
rådet: 
- Det er en dyr 

og dårlig måde at 
finde ud af, om du er 

i risiko for at få en sygdom. Du 
har ikke selv nogle forudsætninger for at tol-
ke resultatet. Risikoen for at få et ubrugeligt 
eller forkert svar er simpelthen for stort. Vi 
anbefaler i stedet at man taler med sin læge 
og derefter grundigt overvejer, hvad man vil 
bruge en viden om eventuel sygdom til. Hvis 
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5GENTEST
du er i en særlig risikogruppe, vil det offent-
lige tilbyde alle relevante undersøgelser og 
test, siger seniorrådgiver Sine Jensen. 

Hun fortæller, at EU lige nu er ved behand-
le lovforslag, der foreslår strammere krav til 
markedsføring af netop gentest på nettet. 
Hvornår forslaget træder i kraft, vides endnu 
ikke. 
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6 GENTEST

Kolde hænder og 
dårlig hukommelse 
gjorde livet svært

Kunstneren Kis Lund fra Bramming har 
længe haft dårligt blodomløb i hænder og 
fødder, og efterhånden døjede hun så meget 
med følelsesløse og iskolde fingre, at der 
kom begrænsninger i kreativiteten. 

- Det var forfærdeligt. En stor del af mit liv og 
min identitet handler jo om at kunne udtrykke 
mig kreativt, og formidle det til andre. Man 
kan jo ikke sidde og trække små perler på en 
snor, når man knap nok kan holde på dem, 
fortæller Kis.

- Et problem kommer sjældent alene, og jeg 
kunne mærke, at min hukommelse svigtede 
mig oftere og oftere. Jeg måtte skrive alt ned 
på gule ”post-it” for at være sikker på, ikke 
at glemme. Jeg var hele tiden bange for, at 
jeg nok havde glemt et eller andet alligevel, 
siger Kis.

Wellvita Ginkgo Biloba satte 

gang i blodomløbet

Kis fandt ud af, at hun nok havde dårligt 
blodomløb. En af damerne i hendes om-
gangskreds fortalte om naturmidlet Wellvita 
Ginkgo Biloba, der sætter gang i blodom-
løbet. Hun bestilte omgående produktet på 
internettet. Efter kun tre-fire uger var varmen 
tilbage i Kis’ hænder, de små gule huskes-
edler reduceret til et par stykker. Nu kører 
kreativiteten atter i højeste gear. Og hukom-
melsen er vendt tilbage med fornyet styrke.

- Hvis ikke jeg har mine kunstneriske evner 
og kan bruge mine hænder og min hukom-
melse, så er jeg fortabt, siger hun og smiler.

Vil du prøve 
Wellvita Ginkgo Biloba?

•	Ginkgo	biloba	er	blandt	verdens	bedst	
	 dokumenterede	naturmidler.	

•	Ginkgo	biloba	sætter	gang	i	blodom-
	 løbet	og	virker	mod	bl.a.	kolde	hænder	
	 og	fødder,	dårlig	hukommelse	og	
	 svimmelhed.	

•	Fra	kr.	89,-	for	2	månederes	forbrug.

•	Kan	bestilles	på	wellvita.dk	
	 eller	på	tlf.	82	30	30	40.

Da Kis på grund af dårligt blodomløb måtte holde op med at male og 
skabe anden kunst, følte hun sig amputeret. Nu er varmen tilbage i 
hendes fingre og hukommelsen er blevet bedre. Kis håber således på, 
at hendes kreativitet vil hjælpe hende videre i livet.

KLIK HER oG Læs MERE 
oM GINKGo BILoBa

Dårlig blodomløb 
kan mærkes som
♥ Kolde hænder 
    og fødder
♥ Dårlig hukommelse
♥ Svimmelhed
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FAKTA: ARVELIGE SYGDOMME
Kortlægningen af menneskets arvemasse har 
gjort det muligt for lægerne at identificere 
omkring 5000 arvelige sygdomme. Nogle er 
mere hyppige end andre, som f.eks. hjertesyg-
domme eller visse former for kræft. 

Tarmkræft og brystkræft er nogle af de syg-
domme, som danskerne især lader sig gen-
teste for på de genetiske klinikker 
i Danmark Det kan ifølge profes-
sor Michael Bjørn Petersen på 
Aalborg Universitetshospital 
skyldes, at det er nogle af de 
mest hyppige kræftformer 
herhjemme. Desuden er det - 
sammen med kræft i æggestok-
kene og livmoderen - nogle af 
de kræftformer, hvor forskerne 
har kortlagt generne til fulde og 
derfor kan sætte ind i tide med 
en behandling og forebyg-
gelse. 

Hvert år får ca. 34.000 
mennesker en kræftdiag-
nose. Cirka fem pct. af 
disse tilfælde skyldes 
alene arvelige forhold. 
Forskerne kender endnu 
ikke til fulde de gene-
tiske årsager til alle 
kræftsygdomme. 

Kilde:  
Kræftens Bekæmpelse. 
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9GENTEST

FAKTA: DANSKERNES HOLDNING 
TIL GENTEST 
85 pct. vil gerne kende til en kommende 
sygdom - hvis der altså findes en behand-
ling. 
72 pct. vil gerne kende mulig sygdom på 
deres børns vegne. 
56 pct. vil gerne kende til en kommende 
sygdom - selv hvis der ikke findes behand-
lingsmuligheder. 

Kilde: Danske Regioner. 
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HVAD ER EN GENTEST: 
En gentest er ikke en diagnose, hvor du får at 
vide, hvad du fejler - det er et prognoseværk-
tøj, der kan hjælpe dig med at se, hvad du 
eventuelt er disponeret for. En gentest vil der-
for ikke med 100 pct. sikkerhed kunne sige, 
om du udvikler en arvelig sygdom. 

SÅDAN FÅR DU EN GENTEST: 
- Har du en arvelig sygdom i familien, kan du 
få en henvisning fra din praktiserende læge, 
hvorefter du så efterfølgende kan kontakte 
den kliniske genetiske afdeling på sygehuset, 
som foretager gentest i Danmark. Her skal 
du svare på spørgsmål om bl.a. din families 
sygdomshistorie. Det kan være en længe-
revarende proces, der kræver indhentning 
af gamle journaler og fuldmagter fra slægt-
ninge. 
- Vurderer lægerne, at du er i risiko for at 
have en arvelig betinget sygdom, foretager 
de gentesten (via en simpel blodprøve) for 

at finde ud af, hvor høj risikoen er for at få 
sygdommen. Oftest starter man med at lede 
efter familiens genforandring hos den syge i 
familien. 
- Svaret på prøven kommer typisk en måned 
efter. Lægerne kan godt afvise at genteste 
dig, hvis de vurderer, at risikoen ikke er til 
stede. 
- I Danmark skal du beslutte, inden du får 
foretaget gentesten, om du vil have viden om 
alle de fund, lægerne finder. Du kan også 
vælge kun at blive undersøgt for en bestemt 
sygdom. 

GENTEST PÅ NETTET
En række private aktører udbyder også gen-
test, som du kan købe over nettet. De gene-
tiske klinikker i Danmark og Frobrugerrådet 
er dog særdeles skeptiske over for denne 
type tilbud, da de bl.a. mener, at der mangler 
tilstrækkelig med rådgivning fra en special-
uddannet genetisk rådgiver, sådan som det 
foregår på hospitalerne. 
Forbrugerrådet anbefaler, at du i stedet taler 
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11GENTEST
med din læge, hvis du er bekymret for ar-
velige sygdomme - og fravælger gentest på 
nettet. 

DET SKAL DU OVERVEJE: 
Gentest er i de senere år blevet 
voldsomt diskuteret, fordi der 
kan være en række etiske 
dilemmaer i forbindelse 
med det svar, du må-
ske vil modtage, som 
f.eks. at du ikke kan 
forebygge en alvor-
lig sygdom. Før du 
får foretaget en 
gentest for arve-
lige sygdomme i 
din familie, bør 
du grundigt over-
veje: 

 ● Hvorfor vil 
jeg undersøges 
for, om jeg har 
en øget risiko 
for at blive syg?

 ● Hvad er forde-
lene og ulemper-
ne ved den viden?

 ● Hvad vil resulta-
tet højst sandsynligt 
fortælle mig?

 ● Hvilken indflydelse vil 
resultatet have på mig og 
min familie?

 ● Hvordan vil jeg bruge oplysnin-
gerne?

 ● Hvor kan jeg få yderligere information 
om sygdommen? 

Selvom en test viser, at du er disponeret for 
en bestemt sygdom, skal man huske på, at 

miljø og livsstil fortsat også spiller en afgø-
rende rolle. Du bør derfor ikke glemme at 
dyrke motion og spise en varieret kost i det 
daglige. 

 
 

 
 

 
 

 
 
 
 
 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 
Kilde: Professor Michael Bjørn Petersen, 
Aalborg Universitetshospital, Klinikchef 
Anne-Marie Gerdes, Rigshospitalets Klinisk 
Genetisk Klinik, Forbrugerrådet m.fl. 
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Få meget mere indhold på
PLUS for 29 kr. per måned

Vi publicerer nye guider hver eneste 
dag året rundt om:

Sundhed

MotionPrivatøkonomi

Rejser

Slank

Se mere 
på bt.dk/plus 

eller 
b.dk/plus


