
Revidering persontilpasset medisin-strategi – delprosjekter i første fase 
 
I møte med etater og RHF 16. februar kom vi i fellesskap kom fram til at arbeidet bør ha en trinnvis 
tilnærming. Under er beskrivelse av fem innledende delprosjekter som ble diskutert i møtet. HOD 
understreker at delprosjektene skal utarbeide kortfattede, deskriptive tekster om status på de 
respektive områdene. Frist er 20. april. På grunnlag av disse, vil vi i neste fase i samarbeid med 
aktørene gå inn i vurderinger av veien videre på de ulike områdene og forslag til mulige tiltak.  
 
Ved uklarheter eller behov for koordinering, bes det om at det tas kontakt med kontaktpersonene i 
HOD.  
 

Visjon, mål og prinsipper i gjeldende strategi 
 
Visjonen: Helsetjenester tilpasset den enkelte pasient. 
 
Mål:  

1. Helsetjenesten gir god informasjon og veiledning om persontilpasset medisin. 
2. Helsetjenesten utvikler tilbudet om persontilpasset medisin og samarbeider nasjonalt om 

infrastrukturer og organisering 
3. Helsetjenesten bidrar med forskning, utvikling og innovasjon i persontilpasset medisin både 

nasjonalt og internasjonalt 
 
Prinsipper: 

• Pasienter i hele landet skal ha et likeverdig tilbud om persontilpasset medisin.   

• Innføring av persontilpasset medisin skal ivareta den enkeltes integritet og råderett over 
informasjon om eget biologisk materiale.  

• Nye metoder innenfor persontilpasset medisin skal innføres på en måte som er bærekraftig 
og i tråd med gjeldende prinsipper for prioritering. 

 
DELPROSJEKTER 

1. Delprosjekt spesialisthelsetjenesten   
 
Delprosjektet skal utarbeide en statusbeskrivelse og forventet utvikling av persontilpasset medisin 
for spesialisthelsetjenesten. Statusbeskrivelsen bør inkludere omtale av gjennomførte tiltak 
inneværende i strategiperioden og de viktigste gjenstående utfordringene. Det skal ses hen til mål og 
prinsipper i inneværende strategi gjengitt over. Vi ber om en beskrivelse av ønskelig faglig utvikling 
og en beskrivelse av hindre og muligheter. 
 
Følgende temaer bør inkluderes i besvarelsen, listen er ikke uttømmende: 

- Kompetansebehov 
- Overføring fra fag- og teknologiområder der persontilpasset medisin  er modent til mindre 

modne områder  
- Hvordan persontilpasset medisin påvirker samhandling på tvers av fagmiljøer, sykehus og 

sektorer (inkludert mellom spesialisthelsetjenesten og universitet- og høyskolesektoren og 
offentlig og privat sektor). 

- Infrastruktur for generering, lagring og analyse av data (i dialog med delprosjektet ledet av 
Direktoratet for e-helse) 

- Pasient- og brukerinvolvering  
 



2. Delprosjekt den kommunale helse- og omsorgstjenesten og den offentlige 
tannhelsetjenesten   

 
Delprosjektet skal utarbeide en statusbeskrivelse for innføring av persontilpasset medisin i den 
kommunale helse- og omsorgstjenesten og den fylkeskommunale tannhelsetjenesten. Det skal også 
gis en kort beskrivelse av potensialet for utvikling framover og hindre og muligheter. Det skal ses hen 
til mål og prinsipper i inneværende strategi gjengitt over. Følgende temaer bør inkluderes i 
besvarelsen, listen er ikke uttømmende: 

- Kompetansebehov 
- Samhandling mellom de kommunale- og fylkeskommunale tjenestene og 

spesialisthelsetjenesten 
- Læring og erfaringsoverføring mellom spesialisthelsetjenesten og de kommunale-, og 

fylkeskommunale tjenestene 
 

3. Delprosjekt folkehelse og forebygging 
 
Delprosjektet skal utarbeide en statusbeskrivelse, inkludert for gjennomføring av relevante tiltak i 
inneværende strategi,  og forventet utvikling av persontilpasset medisin innenfor folkehelse og 
forebygging. Det skal ses hen til mål og prinsipper i inneværende strategi gjengitt over. Vi ber om en 
beskrivelse av feltets modenhet, ønskelig faglig utvikling og en beskrivelse av hindre og muligheter 
for feltet fremover. 
 
Følgende temaer bør inkluderes i besvarelsen, listen er ikke uttømmende: 

- Kompetansebehov 
- Kartlegging og vurdering av status (modenhet) for persontilpasset medisin i 

folkehelsearbeidet, inkludert en beskrivelse av hvor forskningsfronten står på de ulike 
områdene 

- Status for ikke-smittsomme sykdommer, psykisk helse og rusfeltet.  
- Grensegangen mellom persontilpasset medisin og persontilpasset ernæring 
- En beskrivelse av hvordan relevante eksisterende databaser, befolkningsundersøkelser, data 

fra den kommunale helse- og omsorgstjenesten etc kan benyttes 
- Vurdering av hvordan persontilpasset medisin kan benyttes i et folkehelseperspektiv (inkl 

opplysninger som generes av apper ol som man har på seg til enhver tid, screening etc.) 

4. Delprosekt forskning og innovasjon   
 
Delprosjektet skal utarbeide en statusbeskrivelse for forskning og innovasjon innen persontilpasset 
medisin med utgangspunkt i den eksisterende strategien og handlingsplanen som Norges 
forskningsråd og de regionale helseforetakene utarbeidet i fellesskap som oppfølging av strategien. 
Fremtidige behov bør omtales. Delprosjektet bør også ta stilling til om det er ønskelig å videreføre 
en egen handlingsplan for forskning og innovasjon, eller om temaet bør innlemmes i strategien.  
 
Følgende temaer bør inkluderes i besvarelsen, listen er ikke uttømmende: 

- Kompetansebehov inkludert tverrfaglighet 
- Samarbeid og nasjonal koordinering 
- Data og infrastruktur, KI 
- Integrasjon av forskning og behandling 
- Internasjonalt forsknings- og innovasjonssamarbeid 
- Ansvarlig forskning og innovasjon (RRI) 

 



5. Delprosjekt data og infrastruktur   
Delprosjektet skal utarbeide en statusbeskrivelse og forventet utvikling når det gjelder data og IKT-
løsninger av persontilpasset medisin. Statusbeskrivelsen bør inkludere omtale av gjennomførte tiltak 
i inneværende strategiperiode og de viktigste gjenstående utfordringene. Det skal ses hen til mål og 
prinsipper i inneværende strategi gjengitt over. Vi ber om en beskrivelse av nasjonale planer på e-
helseområdet som er relevante for persontilpasset medisin. Relevante forskningsinfrastrukturer bør 
trekkes inn i arbeidet. 
 
Følgende temaer bør inkluderes i besvarelsen, listen er ikke uttømmende: 

- Kompetanse 
- Organisering og finansiering 
- Regelverk 
- Grenseflater mellom UH-sektoren og spesialisthelsetjenesten.  
- Samspillet mellom privat og offentlig sektor 


