Vestdansk Samarbejde om Personlig Medicin
"Personlig Medicin dækker over en udvikling i sundhedsvæsenet, hvor bl.a. forebyggelse og
behandling i højere grad tilpasses den enkelte patients individuelle biologi og fysiologi. Det kan
være, at en analyse af generne kan hjælpe til at forstå, hvorfor patienten er blevet syg og
dermed, hvordan patienten bedst kan behandles. Det overordnede formål er at kunne
diagnosticere og klassificere sygdomme bedre, så behandlingen kan tilpasses den enkelte
patient. Det skal hjælpe til at øge virkningen af behandlingen og mindske bivirkninger".
(National strategi for Personlig Medicin, 2017-2020)

Regionerne og universiteterne i Vestdanmark deler en stærk ambition om at fremme udviklingen og udbredelsen af Personlig Medicin til gavn for patienterne i hele Danmark. På den
baggrund har Region Syddanmark, Det Sundhedsvidenskabelige Fakultet ved Syddansk
Universitet, Region Midtjylland, Health ved Aarhus Universitet, Region Nordjylland og Det
Sundhedsvidenskabelige Fakultet ved Aalborg Universitet etableret Vestdansk Samarbejde om
Personlig Medicin.
Samarbejdet baserer sig på en stor gensidig respekt for de resultater, erfaringer og
kompetencer, som alle tre regioner/universiteter kan bringe ind i samarbejdet. Dette opfattes
som en stærk drivkraft for et fremtidigt samarbejde om den personlige medicin.
De tre regioner/universiteter ønsker fortsat at udvikle og investere i egne og eksisterende
miljøer, kompetencer, initiativer mv. inden for Personlig Medicin-området. Samarbejdet bygger
ovenpå og supplerer dermed den enkelte regions/universitets egne aktiviteter/indsatser.
Samarbejdet er virtuelt i den forstand, at samarbejdet sigter mod at skabe synergier gennem
koordinering samt konkrete fælles initiativer og samarbejdsprojekter på forskellige niveauer på
tværs af tre selvstændige regioner/universiteter med egne funktioner, kompetencer, infrastrukturer mv.
Parterne vil desuden i fællesskab arbejde for, at udviklingen og udbredelsen af Personlig
Medicin i Danmark respekterer behovet for, at såvel drift som uddannelse, forskning og
udvikling inden for området kan foregå decentralt.
Endelig er samarbejdet grundlæggende baseret på en fælles tro på, at klinik, forskning og
uddannelse skal gå hånd i hånd. Det betyder, at udviklingen af Personlig Medicin som et tilbud
til patienten i den daglige klinik fordrer en løbende forsknings- og uddannelsesaktivitet, og
dermed også i denne sammenhæng en nyttiggørelse af det tætte samspil mellem hospitaler og
universiteter, som alle tre regioner/universiteter har en stærk tradition for.
Udvikling af grundlaget for samarbejdet
For at udvikle grundlaget for det fremadrettede samarbejde vil parterne i den indledende fase
tage initiativ til:
•

En fælles afdækning af styrkepositioner, visioner og sigtepunkter for det vestdanske
samarbejde inden for Personlig Medicin.

•

Påbegynde kortlægningen af samarbejdspotentialer og mulige synergier inden for såvel
kliniske som forskningsmæssige områder relateret til Personlig Medicin.

•

Udveksling af inspiration og erfaringer i forhold til opbygningen af datastøttecentre.

•

Udviklingen af den fornødne governancestruktur til understøttelse af samarbejdet.

•

Et fælles fokus på at forbedre mulighederne for at udnytte bl.a. regionernes egne
sundhedsdata som led i udviklingen af fremtidens diagnostik, behandling og
forebyggelse.

Dato: 2.7.2019
___________________________________________
Dekan Lars Bo Nielsen, Health, Aarhus Universitet

Dato: 2.7.2019
______________________________________________
Koncerndirektør Ole Thomsen, Region Midtjylland

