Mandat

Nasjonalt kompetansenettverk
innen persontilpasset medisin

Bakgrunn
Nasjonalt kompetansenettverk innen persontilpasset medisin (presisjonsmedisin) er etablert på
oppdrag fra Helse- og omsorgsdepartementet 1 og skal ha en koordinerende rolle mot tjenestene
og en rådgivende rolle overfor fagdirektørene i de regionale helseforetakene.

Kompetansenettverkets formål, organisering og oppgaver er forankret i Helsedirektoratets
«Nasjonal strategi for persontilpasset medisin i helsetjenesten 2017-2021» og med særskilt
referanse til strategiens anbefaling A2.

Arbeidsgruppens utredning ble godkjent i møte mellom de fire administrerende direktørene for
de regionale helseforetakene 19. november 2018 med følgende vedtak (jf. sak 101-2018):
1. AD-ene i RHF-ene gir sin tilslutning til etablering av et nasjonalt kompetansenettverk
innen persontilpasset medisin som foreslått av de regionale fagdirektørene og
arbeidsgruppen som har utredet opprettelse av nettverket. Nettverket skal bestå av de fire
regionale fagrådslederne og ha representant fra Helsedirektoratet og Direktoratet for ehelse. Videre skal nettverket sikre brukermedvirkning.
2. Nettverket skal rapportere til en styringsgruppe bestående av de regionale
fagdirektørene. De regionale fagdirektørene bes om å sikre utarbeidelse av og vedta et
mandat for nettverket.
3. Finansiering av nettverket ut over etableringsfasen på 2 år må utredes og fremmes for de
fire AD-ene i RHF-ene.
4. Midler tildelt over statsbudsjettet i 2017 og 2018 fordeles slik det er foreslått i saken.
5. Nettverket forutsettes å bruke felles nettløsning for spesialisthelsetjenesten.

Formål
Nasjonalt kompetansenettverk innen persontilpasset medisin skal være en arena for
informasjonsutveksling, erfaringsoverføring og kunnskapsdeling innenfor relevante fagområder
av persontilpasset medisin. Formålet er å legge til rette for økt harmonisering, felles
kompetansenivå og bedre samarbeid nasjonalt for å fremme enhetlig og god implementering av
persontilpasset medisin i helsetjenesten. Kompetansenettverket skal bidra til å:
•
•

fremme bedre og mer ensartet diagnostikk, behandling og oppfølging av pasienter
bidra til å sikre lik tilgang til diagnostiske tjenester nasjonalt (standardisering og
harmonisering) i samarbeid med Helsedirektoratet
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•
•
•

•

legge til rette for at nasjonale/internasjonale standarder for tolkning av data blir
anvendt på tvers av helseregionene
styrke samarbeidet mellom klinisk og basalmedisinsk forskning
bygge en struktur som fremmer samarbeid med fokus på behov for kommunikasjonsløsninger, IKT-verktøy og kliniske referansedatabaser i dialog med Direktoratet for eHelse
arbeide for systematisk registrering av behandlingseffekt for å legge til rette for
evaluering av persontilpasset medisin

Organisering og rapportering

1. Nasjonalt kompetansenettverk innen persontilpasset medisin etableres med et
fagnettverk i hver helseregion.
2. Kompetansenettverkets funksjon og oppgaver samordnes gjennom etablering av en egen
koordineringsgruppe bestående av de fire regionale fagnettverkslederne, representanter
for Helsedirektoratet og Direktoratet for e-Helse samt brukerrepresentanter.
3. Det nasjonale kompetansenettverket støttes av en administrativ enhet som også ivaretar
sekretariatsfunksjon for koordineringsgruppen. Den administrative enheten legges til
Oslo universitetssykehus HF.
4. De regionale fagnettverkene bindes sammen virtuelt med en nettbasert
kommunikasjonsplattform i et nasjonalt nettverk.
5. Kompetansenettverket rapporterer til det interregionale fagdirektørmøtet som er
nettverkets styringsgruppe.
6. Saker fra nettverket med et nasjonalt perspektiv løftes til interregionalt fagdirektørmøte
via leder for kompetansenettverkets koordineringsgruppe.
7. Endringer i formål og mandat for nettverket skal godkjennes av fagdirektørene.

Nasjonal koordinering

Det nasjonale kompetansenettverkets drift og oppgaver samordnes av en koordineringsgruppe
med følgende medlemmer:
•
•
•
•
•

4 regionale fagnettverksledere
1 representant for Direktoratet for e-Helse
1 representant for Helsedirektoratet
2 brukerrepresentanter
Sekretariat: nettverkets administrative enhet

Koordineringsgruppen ledes av fagnettverksleder fra Helse Sør-Øst. Sekretariatsoppgaver og
administrativ støtte utføres av nettverkets administrative enhet, som er lokalisert ved Oslo
universitetssykehus HF.

Det forventes at leder for den nasjonale koordineringsgruppen aktivt orienterer seg
internasjonalt, og inntil to opphold på relevante, internasjonale konferanser innen
persontilpasset medisin kan dekkes av nettverkets driftsmidler.

De regionale fagnettverkene bindes sammen virtuelt til en nasjonal organisasjon. Det skal
etableres en nettbasert, tilgangsstyrt kommunikasjonsløsning for kontakt og utveksling av
informasjon mellom deltakerne i nettverket i henhold til AD-møtets vedtak (jf. sak 101-2018).
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Regional organisering
Det opprettes et regionalt fagnettverk innen persontilpasset medisin i hver helseregion. De
regionale nettverkene utgjør separate enheter i den nasjonale organisasjonen, og de enkelte
helseregionene gis mandat til å etablere og tilpasse sine fagnettverk selv for å reflektere særegne
behov, kompetanseprofil og kapasitet. Det skal legges til rette for å knytte sammen fagpersoner
fra ulike fagområder, avdelinger og helseforetak i hver region for å sikre bred deltakelse
nasjonalt. Det utpekes en regional fagnettverksleder i hver helseregion. Kompensasjon for
fagnettverksleder skal skje i henhold til budsjett godkjent i interregionalt AD-møte 19.
november 2018.

Deltakere

Deltakerne stiller i de regionale nettverkene som fagrepresentanter for sine
institusjoner/enheter. Det skal legges til rette for at alle fagmiljøer og fagpersoner, kliniske så
vel som vitenskapelige, med kompetanse på området kan knyttes sammen i et organisert
samarbeid.

Informasjon

Informasjon om kompetansenettverket og nettverkets aktiviteter (organisasjon, nyheter,
møteinnkallinger, dokumenter og lignende) skal være tilgjengelig på nettverkets nettsider.
Innhold, løpende oppdateringer og vedlikehold utføres av fagnettverkets administrative enhet i
samråd med nettverkets koordineringsgruppe som har endelig redaktøransvar for publisert
informasjon.

Nettverksoppgaver

Det nasjonale kompetansenettverket innen persontilpasset medisin skal arbeide med oppgaver
knyttet til:
•
•
•

Standardisering og harmonisering
Videreutdanning og kompetanseutvikling
Informasjonsutveksling

Dette omfatter bl.a. arbeidet med utveksling av protokoller, testmetoder, standardisering av
logistikk og prøvetaking o.l. samt etablering av maler for metodebeskrivelser og
resultatrapportering. Problemstillingene har relevans for alle fagområder, men utgjør en særlig
utfordring for kreftdiagnostikk og patologi. Videreutvikling av Genetikkportalen som nasjonalt
verktøy inngår som nettverksoppgave på dette området.

Kompetansenettverket skal også arbeide for å synliggjøre helsetjenestens kompetanse- og
kapasitetsbehov innen persontilpasset medisin bl.a. gjennom å virke som en dialogpartner for
utdanningsmyndigheter, Helsedirektoratet og andre relevante aktører som de regionale
utdanningssentrene.
Nettverket skal legge til rette for deling av god og relevant informasjon om persontilpasset
medisin innrettet mot ulike brukergrupper, både internt (i helsevesenet) og for pasienter,
utdanningsinstitusjoner og øvrige befolkning.

3

Det vises for øvrig til funksjon og oppgaver for nettverket slik det er beskrevet i utredningen
godkjent av de administrerende direktørene for de regionale helseforetakene 19. november
2018 2.

Finansiering

Nettverksetablering er finansiert for en toårsperiode gjennom øremerkede bevilgninger gitt
over Statsbudsjettet i 2017 og 2018, totalt 8 mill. kroner. Finansiering omfatter det nasjonale
nettverkets aktiviteter, etablering av en kommunikasjonsløsning samt administrasjon og ledelse.
Budsjett for etableringen kan finnes som vedlegg til mandatet.

Godkjenning av mandat

Mandatet er godkjent i det interregionale fagdirektørmøtet 13.5.2019.

2 Rapport fra arbeidsgruppe «Nasjonalt nettverk av regionale fagråd innen persontilpasset medisin», AD-møte sak 101-

2018.
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Vedlegg: Fordeling av bevilgning over Statsbudsjettet 2017 og 2018.

Enhet

Beskrivelse

Total (kr, over 2 år)

Administrativ koordinator

100% stilling inkl. sosiale utgifter, indirekte
kostnader o.a.

2 000 000

Nettverksredaktør

100% stilling inkl. sosiale utgifter, indirekte
kostnader o.a.

2 000 000

Etablering av domene, intranett og
nettsider

Innkjøp webdesigner og oppsett av
nett/intranett, kost for domene, drift og
nettleie
Årlig eller halvårlig nettverkssamling (seminar,
nettverksdeltakere + eksterne forelesere)

300 000

Leder regionalt nettverk, Helse SørØst

20% stilling, frikjøp

400 000

Leder regionalt nettverk, Helse Vest

20% stilling, frikjøp

400 000

Leder regionalt nettverk, Helse MidtNorge

20% stilling, frikjøp

400 000

Leder regionalt nettverk, Helse Nord

20% stilling, frikjøp

400 000

Tilskudd til etablering i regionene

4x etableringskostnader, organisering av
regionale møter, felles aktiviteter osv.

800 000

Buffer

Felles buffer for de fire helseregionene

800 000

Nettverksseminar
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500 000

