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Høring over udkast til forslag til lov om ændring af sundhedsloven (organiseringen i 

Sundheds- og Ældreministeriet, oprettelse af Nationalt Genom Center m.v.)  

 

Sundheds- og Ældreministeriet sender hermed udkast til forslag til lov om ændring af 

sundhedsloven (organiseringen i Sundheds- og Ældreministeriet, oprettelse af 

Nationalt Genom Center m.v.) i høring.  

 

Lovforslaget gennemfører primært oprettelsen af et nyt Nationalt Genom Center, der 

skal være væsentligt omdrejningspunkt for at understøtte udviklingen af Personlig 

Medicin i Danmark.  

 

Personlig Medicin dækker som begreb over en udvikling, hvor patientbehandling 

tilpasses patientens og sygdommes individuelle karakteristika og behov. Ved hjælp af 

fx viden om sygdommens og den enkelte patients særlige genetiske karakteristika 

kan man diagnosticere sygdomme bedre og i højere grad målrette behandlingen.  

 

Oplysninger af genetisk karakter bliver allerede i dag behandlet lokalt i 

sundhedsvæsnet. Men der eksisterer ikke fælles, sikker infrastruktur til analyse af 

bl.a. genetiske data, som udviklingen af Personlig Medicin kræver. Med lovforslaget 

får Nationalt Genom Center til primær opgave at etablere og udvikle en sådan fælles 

infrastruktur, herunder en national genom database, med fokus på den nødvendige 

sikkerhed.  

 

Den videre udvikling af Personlig Medicin vil ske i tæt samarbejde med de stærke 

miljøer i sundhedsvæsnet og forskningsverdenen, hvor der allerede arbejdes med 

Personlig Medicin i dagligdagen. Der kan findes mere information om baggrunden for 

oprettelsen af Nationalt Genom Center og den danske strategi i ”National Strategi for 

Personlig Medicin 2017-2020” på www.sum.dk.  

 

Sundheds- og Ældreministeriet skal anmode om at modtage eventuelle 

bemærkninger senest den 16. oktober 2017.  

 

Såfremt der ønskes yderligere dialog eller oplysninger i forhold til lovforslagets 

indhold og afgrænsninger inden høringsperiodens ophør bedes dette tilkendegivet 

inden den 28. september 2017.  

 

Bemærkninger og tilkendegivelser bedes sendt til sum@sum.dk med kopi til 

cea@sum.dk.  

 

Eventuelle spørgsmål kan rettes til fuldmægtig Cecilie Armand på telefonnummer 722 

69541.  

 

Til adressaterne på høringslisten 
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Side 2 

Der vedlægges en liste over hørte myndigheder og organisationer m.v. 

 

 

Med venlig hilsen  

 

 

 

Marie Rønde  


