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Høringssvar: Høringsbrev - Nasjonal strategi for persontilpasset medisin i helsetjenesten 

Norsk Sykepleierforbund (NSF) viser til høringsutkast vedr Nasjonal strategi for persontilpasset medisin i helsetjenesten 
(IS-2446) med forespørsel om innspill merket 16/7777 innen 6.5.2016.
Samlet sett har vi et positivt inntrykk av strategien. Etter vår vurdering adresserer den sentrale og komplekse tema på 
god måte i et tilgjengelig format (omfang og språk). Bruken av bokser og figurer understøtter god leservennlighet. Noen 
konkret merknader:
På s. 5 (1.2) presenteres ulike tilnærminger til begrepet «persontilpasset medisin», dog uten at det foretas en 
definitorisk avgrensing for bruken av ordet/forståelsen lagt til grunn i denne strategien. Denne finner vi først i 
begrepslisten på side 31: «..forebygging, diagnostikk, behandling og oppfølging tilpasset biologiske forhold hos den 
enkelte». Denne tilnærming oppfattes som lite avgrenset og understøtter behovet for strategiske tiltak i form av 
utdanning, kompetanseheving  og involvering av bl a sykepleiere. 
Strategien har som ambisjon å vise retning for en samordnet implementering av «persontilpasset medisin» i 
helsetjenesten. Visjonen (s 9) er kort og svært generell, og trolig gyldig for det meste som foregår i helsetjenesten. De 
tre strategiske målene oppfattes som relevante og passe overordnede. Det samme gjelder strategiens anbefalinger 
samlet i fem områder.
Vi støtter strategiens anbefaling kompetanseutvikling, og vil understreke at dette gjelder helse-personell både i 
kommuner (bl a helsesøstre/jordmødre) og i sykehus som i økende omfang vil møte personer med behov for veiledning 
og støtte til best mulige valg i vanskelige situasjoner/ dilemma. 
Vi er også opptatt av utfordringene knyttet til målsettingen i forhold til veikartet og EPJ-delen (s. 11) som synes å være 
for optimistisk. Realiseringen av «en innbygger en journal» er pt fore-speilet innen 2040 slik at fremdriftsplanen virker 
noe  urealistisk og i stor grad avhengig av finansiering. 
Etiske avveininger koblet opp mot yrkesetiske retningslinjer for helsepersonell er et helt sentralt område som med fordel 
kunne vært adressert mer omfattende og tydeligere.

Med vennlig hilsen

Kari Elisabeth Bugge Øyvind Nordbø
Fagsjef Spesialrådgiver
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