
Revisjon av persontilpasset medisin-strategi – oppdrag i 2022 

 

HDIR: 

Nytt: 

 

ID: TB2022- Eieravdeling HOD: SHA Revisjon av nasjonal strategi for 

persontilpasset medisin 

Helsedirektoratet skal bidra i departementets arbeid med revisjon av nasjonal strategi for 

persontilpasset medisin, herunder levere en oppdatert status for fagutvikling og behov i 

primærhelsetjenesten. Helsedirektoratet skal videre bidra med vurderinger av 

finansieringsordninger, utdannings- og kompetansebehov, samt juridiske spørsmål. 

Oppdraget skal sees i sammenheng med TB2021-49 Etablering av genomsenter. 

 

 

Gjentakelse: 

ID: TB2021-49 Eieravdeling HOD: SHA Etablering av genomsenter 

Som en del av arbeidet med å innføre persontilpasset medisin, skal Helsedirektoratet utrede 

juridiske og etiske sider ved å etablere et nasjonalt genomsenter med tilhørende 

registerløsninger for lagring o gbruk av genetiske opplysninger for helsehjelp, kvalitetssikring 

og forskning. Det vises til oppdrag til de regionale helseforetakene og Direktoratet for e-helse. 

 

 

RHF: 

 
Helse X RHF skal bidra i departementets arbeide med revisjonen av nasjonal strategi for 
persontilpasset medisin, herunder levere oppdatert status for fagutvikling i 
spesialisthelsetjenesten og for innføring av persontilpasset medisin i diagnostikk og 
behandling. Videre skal Helse X RHF bidra i Norges forskningsråds arbeid med å revidere 
handlingsplanen for forskning og innovasjon for persontilpasset medisin. 

Folkehelseinstituttet: 

 

Folkehelseinstituttet skal bidra i departementets arbeid med revisjonen av nasjonal strategi 

for persontilpasset medisin, med særlig med vekt på status på folkehelseområdet og behovet 

for videreutvikling på metodevurderinger samt bruk av og infrastruktur for helsedata, inkludert 

befolkningsundersøkelsene. 

 

SLV: 

Revisjon av nasjonal strategi for persontilpasset medisin  

Legemiddelverket skal bidra i departementets arbeid med revisjonen av nasjonal strategi for 

persontilpasset medisin, med særlig vekt på utviklingsbehov knyttet til metodevurdering og 

godkjenning av kliniske studier av legemidler og medisinsk utstyr og all relevant nasjonal 

lovgivning som må vurderes som følge av dette.  

 

Direktoratet for e-helse 

ID: TB2022- Nasjonal strategi for persontilpasset medisin 



Direktoratet for e-helse skal bidra i departementets arbeid med revisjon av nasjonal strategi 

for persontilpasset medisin. Direktoratet skal samordne og anbefale tiltak mellom IKT-

løsninger for persontilpasset medisin og nasjonale e-helse løsninger. Direktoratet skal delta 

aktivt i nasjonale og europeiske fora. 

 

Norges forskningsråd: 

Norges forskningsråd skal, i dialog med de regionale helseforetakene og andre relevante 

aktører, revidere handlingsplanen for forskning og innovasjon for persontilpasset medisin, 

samt bidra til departementets revidering av nasjonal strategi for persontilpasset medisin. 


