
Personlig medicin 
- fremtidens mulighed for kronisk syge patienter 
Mange kronikere har i dag et livslangt forbrug af medicin med begrænset virkning – og potentielt 
mange bivirkninger. Men det kan snart være fortid. Ved at koble viden om genetik og sygdomshisto-
rik med ny teknologi er det muligt at finde netop det lægemiddel, som vil virke bedst på den enkelte 
patient. Det kan i fremtiden give langt bedre behandlingsmuligheder for kronisk syge patienter.

                Mennesker med gigt kan reagere forskelligt på samme medicin. Nogle har god effekt af en 
behandling, mens andre må skifte behandling pga. bivirkninger eller manglende effekt. Det kan være 
en langvarig proces med mange skift, før den rette nødvendige medicin findes. Håbet med personlig 
medicin er at finde metoder, der på forhånd kan være med til at forudsige, hvilken medicin der er den 
bedste for den enkelte. Det vil kræve, at forskning i bl.a. blodprøver prioriteres, hvilket kan give os nye 
muligheder for at forstå sygdommene og føre til, at man kan målrette behandlingen af gigtpatienter 
i fremtiden.

               Personlig medicin er en naturlig og markant videreudvikling af den forskning, der skal føre 
til en mere individuel behandling af psoriasis. Ligesom mennesker er forskellige, ikke mindst gene-
tisk, rammer psoriasis forskelligt, og den samme behandling virker ikke for alle. Får man ikke den 
optimale behandling, har man større risiko for at udvikle hjertekarsygdomme, diabetes og depres-
sion – og i yderste konsekvens kan levetiden blive forkortet. Som det er nu, kæmper mange danske 
psoriasispatienter i årevis for at finde den rette behandling. Det skal personlig medicin være med til 
at modvirke ved at sikre den optimale behandling til den enkelte psoriasispatient i rette tid.

1. Patienten får taget  en 
blodprøve

2. Herefter undersøges 
bl.a. DNA’en

3. DNA og sygdomshis-
torik sammenlignes med 
resten af befolkningens 

data

4. Lægen kan give en 
mere præcis behandling 

Sådan fungerer personlig medicin:

    Som patient med mave-tarmsygdommene Crohn eller Colitis har man rigtig mange dår-
lige dage. Potentialet ved personlig medicin er stort, da individuelt tilpassede behandlingsforløb 
potentielt kan give næsten symptomfrie patienter. Med den rette behandling, som bliver mulig med 
personlig medicin, vil man desuden nedbringe risikoen for flere diagnoser, så vi får færre multisyge. 
Dette er i dag et særligt stort problem blandt patienter med Crohn eller Colitis. Samfundsøkonomisk 
vil det også være en gevinst, at man via personlig medicin kan blive velbehandlet og derved få færre 
sygedage, hvilket øger chancerne for et problemfrit uddannelsesforløb og arbejdsliv.
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Følg debatten i MeningsMinisteriet: 
Personlig medicin: Hjernemadsen tager os med til fremtiden 
Fredag den 15. juni kl. 09:00-10:00

Paneldeltagere: Peter Lund Madsen (ordstyrer) / Henrik Ullum, Forsker Rigshospitalet / Ole Thomsen, Koncerndirektør Region Midtjylland / 
Niels Reichstein Larsen, Direktør for Bornholms Hospital

Debatten er arrangeret af Gigtforeningen, Psoriasisforeningen og Colitis-Crohn Foreningen. Sponsoreret af Janssen.


