
Kommissorium 
for

det midlertidige udvalg vedrørende 
individuel sundhed

Udvalget er nedsat i henhold til § 17, stk. 4, i den kommunale styrel- 
seslov og § 18 i Region Midtjyllands styrelsesvedtægt og skal fungere 
i perioden 1. januar 2019 til 31. december 2019.

Udvalgets medlemmer
Udvalget består af 7 regionsrådsmedlemmer.

Administrative deltagere
Fra administrationen deltager Mette Kjølby, vicedirektør, Koncern
Kvalitet og chefkonsulent Henrik Bech Nielsen, Sundhedsplanlægning.

Der kan være yderligere ad hoc deltagelse fra administrationen eller 
fra regionsrådet, når det er ønskeligt af hensyn til en sags oplysning 
eller drøftelse.

Udvalgets formål
I Region Midtjylland har vi en overordnet vision om at skabe et sund- 
hedsvæsen på patientens præmisser. Der er fokus på, at patienterne 
inddrages i beslutninger om deres behandlingsforløb ud fra en over- 
ordnet ambition om at træffe det bedst mulige individuelle behand- 
lingsvalg for patienten og dermed skabe mest mulig værdi for patien- 
ten.

Med henblik på at understøtte, at patienter inddrages i beslutninger 
om deres behandlingsforløb er der udviklet en række beslutningsstøt- 
teværktøjer, der er konkrete redskaber, der giver patient og sund- 
hedspersonale et bedre grundlag for at drøfte og træffe det bedst mu- 
lige individuelle behandlingsvalg for patienten. Det er imidlertid væ- 
sentligt at sikre, at sundhedspersonalet har de nødvendige ram- mer 
og kompetencer for at arbejde med beslutningsstøtteværktøjer- ne.

Som et centralt led i realiseringen af den nationale strategi for per- 
sonlig medicin er Nationalt Genom Center oprettet. Centret har til op- 
gave at skabe grundlag for udvikling af bedre diagnostik og mere må- 
lrettede behandlinger ved hjælp af genomsekventering. Det er cen- 
tralt, at dette arbejde sker i balance med blandt andet etiske og juri- 
diske overvejelser. Endvidere er det væsentligt for realiseringen af
den nationale strategi, at rammerne for den fremadrettede udvikling 
af brugen af personlig medicin i Region Midtjylland sikres.

Udvalget har til formål at tage en politisk drøftelse af, hvordan vi sik-
rer de bedst mulige rammer for at arbejde med fælles beslutnings-
tagning samt personlig medicin i Region Midtjylland.

Sagsnr. 0-3-1-16

Side 1



Derudover har udvalget til formål at drøfte de udfordringer og dilem- 
maer, det giver, at borgerne vil få en meget mere central rolle i deres 
egen behandling og mere vidtgående muligheder i forhold til diagno- 
stik og behandling som følge af udviklingen inden for personlig medi- 
cin.

Udvalgets opgaver
Udvalget vil blive præsenteret for forskellige beslutningsstøtteværktø- 
jer, herunder hvordan de bliver anvendt i praksis.

I den forbindelse skal udvalget følge og drøfte, hvordan patientind- 
dragelse og fælles beslutningstagen som en metode hertil kan anven- 
des til at sikre højere patienttilfredshed og samtidig et mindsket for- 
brug af ressourcer i sundhedsvæsenet.

Udvalget skal følge et af projekterne, der udløber af arbejdet med 
Budget 2019 og Budget 2020 og vedrører fælles beslutningstagning 
på medicinområdet.

Udvalget skal besøge Nationalt Genom Center, der er en central driv- 
kraft for realiseringen af Danske Regioner og Regeringens strategi for 
Personlig Medicin. I den forbindelse vil udvalget blive præsenteret for 
bærende principper inden for personlig medicin og skal på den bag- 
grund blandet andet drøfte etiske og juridiske aspekter forbundet med 
øget anvendelse af personlig medicin.

Udvalget vil endvidere følge arbejdet med brug af personlig medicin i 
Region Midtjylland og drøfte, hvordan dette arbejde kan udvikles og 
understøttes fremadrettet med henblik på at sikre bedre og mere må- 
lrettede behandlinger til gavn for patienterne.

Udvalget skal også følge og drøfte, hvordan sundhedsvæsenet kan lø- 
se udfordringer som at sikre lighed i sundhed og et afbalanceret for- 
hold mellem information og inddragelse.

Udvalgets arbejdsform
Udvalget udøver sin virksomhed i henhold til den af regionsrådet ved- 
tagne forretningsorden for midlertidige udvalg.

Udvalget holder 4 – 5 møder i løbet af 2019.

Udvalgets afrapportering
Udvalget afrapporterer til regionsrådet i forbindelse med en temadag.

Sekretariatsbetjening
Udvalget  sekretariatsbetjenes af Regionssekretariatet.
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