Kommissorium

Internationalt Advisory Board
Med Personlig Medicin kan der gennem brug af nye teknologier udvikles bedre og nye
behandlinger, der i højere grad kan tilpasses den enkeltes biologiske karakteristika. Det
danske sundhedsvæsen har unikke muligheder for at udfolde potentialet ved Personlig
Medicin, og hvis patienterne skal have fuld gavn af de nye teknologier, kræver det en
fælles og balanceret indsats på tværs af sundhedsvæsenet og forskningsverdenen.
1. Baggrund
Regeringen og Danske Regioner lancerede 20. december 2016 ”Personlig Medicin til gavn
for patienterne. Klar diagnose – målrettet behandling – styrket forskning. National strategi
for Personlig Medicin 2017-2020”. Formålet med strategien er at sikre fælles retning, koordinering og konsolidering af den samlede indsats for Personlig Medicin i sundhedsvæsenet
og forskningsverdenen.
Der er på den baggrund etableret en bestyrelse for den nationale strategi for Personlig
Medicin 2017-2020, som har det overordnede ansvar for strategiens implementering.
Området for Personlig Medicin er i konstant udvikling, og der sker meget i landene omkring os. Der er behov for international sparring for at sikre, at den nyeste viden på området inddrages i udmøntningen af strategien. Der nedsættes på den baggrund et internationalt advisory board under bestyrelsen, som skal rådgive bestyrelsen om relevante internationale erfaringer, viden og tendenser inden for Personlig Medicin.
2. Formål og opgaver
Formålet med det internationale advisory board er at sikre, at den nyeste viden på området inddrages i udmøntningen af den nationale strategi for Personlig Medicin 2017-2020.
Advisory boardet er en ekstern, uvildig og kritisk sparringspart for bestyrelsen og drøfter
spørgsmål, problemstillinger eller emner af strategisk karakter med bestyrelsen efter konkret anmodning. På relevante områder kan advisory boardet informere bestyrelsen om
relevante internationale erfaringer, viden og tendenser på eget initiativ.
Advisory boardets primære opgaver er at:
 Være ekstern, uvildig og kritisk sparringspart for bestyrelsen vedrørende spørgsmål, problemstillinger eller emner af strategisk karakter
 Rådgive bestyrelsen om relevante internationale erfaringer, viden og tendenser
inden for Personlig Medicin.
3. Advisory boardets medlemmer
Advisory boardet nedsættes i regi af bestyrelsen for den nationale strategi for Personlig
Medicin 2017-2020. Udvalgets medlemmer udpeges personligt af bestyrelsen.

Det er væsentligt for udvalgets virke, at udvalgets medlemmer har ny og betydelig indsigt,
viden og erfaring med store nationale og internationale programmer og indsatser inden
for Personlig Medicin-området.
Advisory boardet består af 3-4 medlemmer med baggrunde inden for en eller flere af
følgende kategorier:




højtstående embedsmænd fra lande i Europa, der har tilsvarende nationale strategier eller indsatser inden for Personlig Medicin
eksperter med betydelig indsigt i forskning og udvikling inden for Personlig Medicin
ledere af lignende infrastrukturelle set-ups

Advisory boardet deltager i bestyrelsens møder efter behov, dog mindst 1 gang årligt1.
Møderne kan afholdes via videokonference. Den nærmere tilrettelæggelse af møderne
med advisory boardets medlemmer fastsættes af bestyrelsesformanden i samarbejde med
sekretariatet.
Eventuelle rejseudgifter forbundet med medlemmernes deltagelse i møder afholdes af det
Nationale Genom Center.
Udvalgets kommissorium og sammensætning samt dagsordener og referater fra udvalgets
møder offentliggøres.
4. Sekretariatsbetjening af advisory boardet
Advisory boardet sekretariatsbetjenes af det Nationale Genom Center i samarbejde med
Sundheds – og Ældreministeriet og Danske Regioner. Sekretariatet deltager i bestyrelsens
møder med advisory boardet.
Indtil det Nationale Genom Center er etableret sekretariatsbetjenes advisory boardet af
Sundheds – og Ældreministeriet og Danske Regioner.
Sekretariatets rolle er at forberede dagsordener for møderne, udarbejde mødereferater
samt følge op på beslutninger og initiativer igangsat af bestyrelsen.
5. Ændring af advisory boardet
Advisory boardet fungerer til og med år 2020, jf. strategiens tidshorisont.
Advisory boardets arbejde evalueres løbende, dog senest efter to år.
Ændringer af advisory boardets formål eller opgaver besluttes af bestyrelsen.
Ændringer af advisory boardets sammensætning besluttes af bestyrelsens formand og
næstformand, efter drøftelse i bestyrelsen. Det samme gør sig gældende for en evt. afvikling eller forlængelse af advisory boardet.
Vedtaget i bestyrelsen for den nationale strategi for Personlig Medicin 20. juni 2017.

Advisory boardets medlemmer mødes udelukkende i regi af bestyrelsen, og har derfor ikke en
formand.
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