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Algoritmer og ansvar – Utvalgte problemstillinger ved implementering av 
persontilpasset medisin i helseforetak – abstrakt – advokat Thomas Endre Lie   
 

Om endringer i rammer og organisering av helsetjenesten 

Innføring av persontilpasset medisin øker betydningen av tverrfaglig forståelse og medfører 

et samarbeid mellom flere profesjoner i den kliniske beslutningsprosessen. I persontilpasset 

medisin er forskning og det som skjer under et pasientforløp nært knyttet sammen. Det 

legges underforstått opp til nye helsetilbud, nye medisiner, nye kliniske beslutningsprosesser 

og nytt opplæringsregime. Dette vil kreve en sterk ledelse og hensiktsmessig organisering på 

flere nivåer.     

Om den svarte boksen og innovative nye systemer 

Innføring av persontilpasset medisin i helsetjenesten innebærer å ta i bruk innovative nye 

systemer, slik som intelligent medisinsk utstyr og nye avanserte IKT-systemer basert på 

kunstig intelligens og Big Data. Et grunnleggende trekk ved slike systemer er at det er svært 

vanskelig å forklare hvordan algoritmene/systemet har kommet frem til løsningen, eller 

resultatet. Dette kalles for den svarte boksen. Den svarte boksen kan gjøre det vanskelig for 

helsepersonell å redegjøre for hvordan de har kommet frem til en avgjørelse, og tilsvarende 

kan den svarte boksen gjøre det vanskelig for pasienten og sette seg inn i den informasjonen 

som mottas fra helsepersonellet. 

Hvordan påvirker dette pasientens rett til  

 informasjon og medvirkning 

 å klage på vedtak og fremme krav om erstatning ved svikt i helsehjelpen 

Om rett til likeverdig tilbud om helsetjenester 

Det er et grunnleggende prinsipp i norsk helsepolitikk og helserett at pasienter i hele landet 

skal ha et likeverdig tilbud om helsetjenester. Samtidig er det en iboende egenskap ved 

persontilpasset medisin at den er basert på at mennesker er forskjellige. Mennesker og 

dermed pasienter har ulikt genetisk arvemateriale, har ulik livsstil og er utsatt for forskjellige 

ytre påvirkningsfaktorer som miljø og oppvekstrammer. Pasienter med sammenfallende 

sykdomsbilde vil kunne få ulikt tilbud om behandling siden presisjonsmedisin i sin natur er 

skreddersydd den enkelte person. Pasienter og befolkningen som sådan vil dermed kunne 

oppleve at persontilpasset medisin endrer vante forestillinger om like rettigheter og 

likeverd. Man må være bevisst risikoen for at det vil kunne skje en forfordeling av enkelte 

faktorer innenfor de ulike grupper av biologiske forhold, livsstilsfaktorer og miljøpåvirkning. 

Det forutsettes et samspill og utstrakt samarbeid med industri og kommersielle aktører, noe 

som kan skape politisk uenighet. Det fremstår som nødvendig at det tilstrebes bred 

konsensus om sentrale beslutninger i veien videre ved innføring av persontilpasset medisin.  


