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Hvad er FarGen? 

• Formål med FarGen: 

• At etablere en national infrastruktur til 

genomforskning på Færøerne 

• At skabe synergi mellem genomics og 

sundhedsvæsenet 

• På længere sigt at udnytte genomics til at 

forbedre mulighederne for at diagnosticere 

og behandle i det færøske sundhedsvæsen  

 

FarGen er et offentligt initiativ at udføre hel-genomsekvensering af færinger 
og personer, der bor på Færøerne: 

 
Ílegusavnið 

Vævsregister: 
 Blod 
 Væv 
 DNA 
 Digitaliseret DNA 

Diagnoseregister: 
 Journaler 
 

Slægtsskabsregister: 
 Familjerelationer 
 Stamtræ 

FarGen 

Ílegusavnið 

Vævsregister: 
 Blod 
 Væv 
 DNA 

Diagnoseregister: 
 Journaler 
 

Slægtsskabsregister: 
 Familjerelationer 
 Stamtræ 



Celera                     HUGO 

Den genomiske æra 

Februar 2001 



Prissammenligning: Sekvensere et humant genom 

Capillary technology 
ABI 3730xl (2004) 
$ 15.000.000  

Next-gen technology 
Illumina HiSeq (2016) 
$ 1.000 



Sammenkobling af genomics og sygdom 

• England 

• Danmark 

• Holland 

• USA 

 

 

Fælles formål for alle: 

• Skræddersy behandling af sygdomme til 

specifikke patienter gennem brug af 

resultater fra genom forskning 

 

 

 

 

 

 

 

• Derved skåne patienter for bivirkninger og 

reducere omkostninger for 

sundhedsvæsnet 

 



Hvorfor lave en genomdata  
infrastruktur for færinger? 

Færøernes demografiske historie: 

• Få oprindelige bosættere 

• Genetisk drift 

• Lav indvandring  

• Epidemi f.eks influenza 

• Befolkningensvækst 

 

 

 

Jorgensen et al. 2004, Als et al. 2006, Gregersen et al. 2016, Hagstova Føroya 

PC2$

PC1$



Genetisk betinget sygdom – 
Færøerne og andre 

 



FarGen i dag 

• Videnskabsetisk tilladelse forligger til hel-genom 

sekvensering af 1500 færinger i forbindelse med 

FarGen-infrastrukturen 

 

• Tilladelsen omfatter: 

• Hel-genomsekvensering 

• Bioinformatiske analyser 

• Færøsk referencegenom 

 



Holdning til FarGen 
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Deltagere 
 
 

• Frivillig deltagelse 

• Primært trioer (barnet skal være 18 år eller ældre) 

• Ingen diagnostisk kriterie 

• Deltagerne vil blive bedt om at udfylde en formular 

• MIABIS: Minimum Information About BIobank data Sharing 

• Mulighed for genetisk rådgivning 

• Før og efter 

• Skriftligt informeret samtykke 

• Personlige data vil blive pseudonymiserede 

 

 

 

 



Genomsekventering 

• DNA fra deltagerne vil blive genomsekvenseret 

• Genomdata vil blive brugt til at lave et færøskt 

referencegenom 

• Der bliver ikke undersøgt for mulige sygdomme 

eller egenskaper hos den enkelte 

• Data vil kun blive analyseret samlet 



Blodprøve til DNA 



 
 
 

Sekvenserings muligheder på Færøerne 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

• NextSeq maskinen kan sekvensere ét genom (30x) pr. dag for 30.000 DKK 



Cluster generation med bridge amplification 

Sekvensering mens syntese 

Prøveforberedelse 
DNA fragmentering  Illumina PE flow cell 

NextSeq 500 (Illumina) 

Illumina sekvensering 



Genomsekvensering på Færøerne 

Avlesing 
(sekventering) 

Seta saman Genomið hjá tí einstaka 
- gransking 

DNA 



Genomsekvensering på Færøerne 

Genomsekvensering: For imod 

Færøerne 1) kompetenceudvikling (øge 

viden inden sekvensering). 

2) Helt styr på hvor DNA og data 

ender. 

1) Priserne vil oftest/altid være 

højere på Færøerne. 

Udlandet (DK ella UK) 1) Billigere at outsource (også om 

vi har samarbejdspartnere). 

2) Veletablerede laboratorier vil 

kunne generere data hurtigere 

end vi kan på iNOVA. 

1) Vi kan ikke med sikkerhed vide 

om DNA eller data bliver 

misbrugt. 

2) Ikke kompetenceudviklende for 

det færøske samfund og 

forskningsmiljø. 

 



Tilbagemelding til deltagerne 

• Deltagerne vil ikke modtage tilbagemelding 

vedrørende deres genomdata 

• Deltagerne vil blive informeret om potentiel risiko 

for tilfældige fund 

• Deltagerne vil blive informeret når et tilfældigt 

fund kan forårsage alvorlig sygdom….. 

• Men kun når forebyggelse eller behandling kan 

tilbydes 



Lagring og sikkerhed af genomdata 

• Genomdata bliver gemt i vævsregisteret 

• Genomdata bliver lagret hos ”Talgilda 

Heilsuskipanin” under forvaltning af 

Ílegusavnið  

• IT-system 

• Anonymiseret data 

• Krypteret data 

• Ílegulógin….. 
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Ílegulógin 

• § 1. Endamálið við lógini er: 

• 1)   at verja einstaklingin í sambandi við ílegugransking, 

• 2)   at skapa fortreytir fyri og stimbra gransking í mannaílegum í Føroyum, 
soleiðis at slík gransking kann vera við til at: 

• a.    menna førleikan at lekja og fyribyrgja sjúkum, 

• b.    menna almennu heilsutænastuna, 

• c.    menna granskingarumhvørvið. 

 

• § 10. Stk. 2. Ein og hvør mannamunur móti einum persóni, grundaður á hansara 
íleguarv, er bannaður. 



Adgang til FarGen data 

• Forskere der arbejder med et godkendt 

projekt vil få adgang til FarGen data 

• Ílegusavnið 

• Videnskabsetiske komité 

• Datatilsynet 

• Forskningsprojekter skal have skriftlig 

tilladelse fra deltagerne 

• Forskere vil kun arbejde med 

pseudonymiserede prøver 

 

Ílegusavnið 

Vævsregister: 
 Blod 
 Væv 
 DNA 
 Digitaliseret DNA 

Diagnoseregister: 
 Journaler 
 

Slægtsskabsregister: 
 Familjerelationer 
 Stamtræ 

FarGen 



Forventede resultater: Forskning 

• Infrastruktur til genomforskning 

• Denne unikke ressource vil muliggøre en bred 

befolkningsundersøgelse af, hvordan gener, miljø 

og livsstil påvirker sundheden 

• Et færøsk referencegenom 

• Forskningsprojekter 

• Forskning af familier  

• Forskning mellem syge og raske 

• Bærerstatus af CTD varianter 

• Arvelig brystkræft (BRCA1/2 varianter) 

• IBD gen/miljø-interaktion 

FarGen 

Hel-genomsekvensering 

Forskning Sundhedsvæsnet 



Resultater: Sundhedsvæsnet 

• Forbedret mulighed at forebygge 

• Livstilssygdom 

• Kræft 

• Forbedret behandling i det færøske 

sundhedsvæsen 

• Cystisk fibrose 

• CTD 

• Diabetes 

• Psykisk sygdom 

• IBD 

• Kræft 

• Skræddersyet behandling 

 

FarGen 

Hel-genomsekvensering 

Forskning Sundhedsvæsnet 



Skræddersyet behandling 



Tak for jeres opmærksomhed 



 



Lu et al. 2015 

Færøsk reference-genom 


