
I disse år ses en rivende udvikling inden for 
forskning i og behandling med personlig 
medicin til en række sygdomme. Det kan føre 
til mere effektive og skånsomme behandlinger, 
og at patienten kan undgå unødige 
bivirkninger.

Personlig medicin skal 
have en central plads 
i fremtidens 
behandling

Personlig medicin dækker over en 
udvikling i sundhedsvæsenet, hvor 
genetisk information kan forbedre 
diagnostikken og sikre en målrettet 
behandling, tilpasset den enkelte patients 
biologi. Sekventering af patientens genom 
- dets arvemasse - er centralt for 
forskning, udvikling og anvendelse af 
personlig medicin. Sekventeringen af 
genomet kan give en betydelig klinisk 
indsigt i årsagen til sygdommens opståen 
-og også, til hvordan patienten bedst kan 
tilbydes en individualiseret behandling. 

Det kan føre til en mere effektiv og 
skånsom behandling med færre 
bivirkninger - og også bidrage til en mere 
bæredygtig ressourceudnyttelse i 
sundhedsvæsenet.

Med National Strategi for Personlig 
Medicin 2017-2020, og videreførelsen 
heraf i 2021-2022, samt etableringen af 
Nationalt Genom Center er der skabt en 
solid platform for, at Danmark kan blive 
blandt de førende lande i verden indenfor 
forskning, udvikling og anvendelse af 
personlig medicin. 
 
Næste skridt bør være at udarbejde en ny, 
ambitiøs og langsigtet national strategi for 
personlig medicin, som sikrer området en 
fortsat høj prioritet, så genomsekventering 
og potentiel behandling med personlig 
medicin bliver et tilbud til behandling af 
patienter, hvor dette er muligt.
 
Den nye strategi bør have særligt fokus på 
klinisk anvendelse og ibrugtagning af ny 
personlig medicin, samt finansiering heraf.



IMPLEMENTERING AF PERSONLIG 
MEDICIN

Klinisk implementering af personlig 
medicin skal styrkes. Inden udgangen af 
2025 bør der derfor udarbejdes en plan 
for, at tilbud om genomsekventering og 
personlig medicin i behandlingsøjemed 
implementeres på linje med eksisterende 
behandlingstilbud. Planen må naturligvis 
tage højde for finansiering af 
sekventeringer og targeterede 
behandlinger.

Nye målrettede terapier bør også tages i 
anvendelse, når der er klinisk evidens for 
effekt, og det er samfundsøkonomisk 
bæredygtigt. Endelig bør den kliniske 
anvendelse af personlig medicin også 
omfatte patientrapporterede oplevelser 
(Patient-Reported Outcomes) for at sikre, 
at behandlingen hele tiden justeres og 
optimeres.

Analyserne kan blandt andet give 
værdifuld indsigt i klinisk forskning og 
tilvejebringe ny viden om personlig 
medicin.

FINANSIERING

Selvom Danmark har gode forudsætninger 
for at implementere de personlige 
lægemidler, er vi ikke på niveau med 
sammenlignelige europæiske lande. 

Der skal derfor udarbejdes en langsigtet 
plan for finansiering af strategien for 
personlig medicin. Planen skal allokere 
ressourcer til at gennemføre 
genomsekventering af patienter, og til 
klinisk implementering af personlig 
medicin. 

SUNDHEDSDATA

For at sikre fortsat forskning og
udvikling af personlig medicin bør der 
etableres en platform for indsamling og 
analyse af anonymiserede og krypterede 
sundhedsdata, data fra 
genomsekventering mv. 

Platformen skal tilrettelægges på en 
måde, så både offentlige som private 
forskere kan få adgang til at lave 
aggregerede analyser hurtigt og sikkert 
og i fuld respekt for den enkelte borgers 
privatliv og rettigheder over egne data. 
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Roche er globalt førende indenfor udvikling af in-vit-
ro diagnostik og innovative lægemidler. Roche er 
grundlagt i 1896 og har sit hovedsæde i Basel, 
Schweiz. 
 
I Danmark er Roche aktiv gennem hele værdikæden - 
fra tidlig og klinisk forskning til diagnostik og 
behandling. 


