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1. Baggrund 
Forskning i og udvikling af Personlig Medicin, herunder inden for genomer, er et 
område i konstant udvikling. Der sker meget både i Danmark og internationalt. 
Nationalt Genom Center har behov for rådgivning og sparring fra de ypperste 
danske eksperter for at sikre, at den nyeste viden på området inddrages i og 
tilgodeses i udviklingen af Nationalt Genom Centers infrastruktur og tilbud til det 
danske forskningslandskab. 

 
Udvikling af teknologisk infrastruktur til klinik og forskning er en kerneopgave for 
Nationalt Genom Center og et centralt strategisk indsatsområde i National strategi 
for personlig medicin (2021-2022). 

 
Der nedsættes på den baggrund et nationalt advisory board for forskning og 
infrastruktur, der skal rådgive Nationalt Genom Center om relevante tendenser, 
erfaringer og viden inden for forskning og infrastruktur relateret til Personlig 
Medicin, herunder i relation til genom-området. 

 
 
2. Formål og opgaver 
Det nationale advisory board for forskning og infrastruktur etableres under 
Nationalt Genom Center. Advisory boardet skal rådgive Nationalt Genom Center 
inden for rammerne af dette kommissorium. 

 
Advisory boardets rolle er at rådgive Nationalt Genom Center om relevante 
tendenser, erfaringer, viden og behov inden for forskning og infrastruktur relateret 
til Personlig Medicin, herunder særligt inden for genom-området. 

 
Advisory boardets opgaver kan fx bestå i: 

 Være ekstern, uvildig og kritisk sparringspartner for Nationalt Genom 
Center vedrørende spørgsmål, problemstillinger eller emner af strategisk 
karakter 

 Rådgive Nationalt Genom Center om relevante nationale eller 
internationale erfaringer, viden og tendenser inden for Personlig Medicin. 
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 Rådgive om anvendelse og videreudvikling af Nationalt Genom Centers 
infrastruktur samt bidrage til prioritering af adgang til og opgaver relateret 
til forskningsinfrastrukturen 

 Rådgive om forskningsinfrastrukturens forankring i det danske 
forskningsmiljø 

 
 

Advisory boardet tager emner op til drøftelse efter anmodning fra og afrapporterer 
til Nationalt Genom Center. Styregruppen for implementering af Personlig Medicin 
kan anmode Nationalt Genom Center om at få drøftet specifikke emner eller 
problemstillinger i advisory boardet. 

 
3. Medlemmer 

 
Det er væsentligt for advisory boardets virke, at medlemmerne har ny og betydelig 
indsigt, viden og erfaring med forskning og udvikling af infrastruktur samt gerne 
kendskab til store nationale og internationale programmer og indsatser inden for 
personlig medicin-området. Sammensætningen skal afspejle relevante fagligheder 
inden for Nationalt Genom Centers arbejdsområde med særligt fokus på forskning i 
personlig medicin og udvikling af infrastruktur. Alle medlemmer skal således have 
relevant ekspertise i relation til udvalgets formål, og inden for minimum et af de 
herunder listede fagområder. 

 
 

Fagområder: 
o Anerkendte forskere i personlig medicin 
o Eksperter i udvikling af supercomputere (software, hardware og data) 
o Eksperter i Bioinformatik/genetik med erfaring fra samspillet mellem klinik 

og forskning 
o Eksperter fra større danske teknologiske infrastrukturer inden for 

sundhedsområdet 
 

Interessenter kan indstille en ekspert pr. overnævnt fagområde. Den detaljerede 
procedurer for indstilling og udvælgelse er beskrevet i notatet 

 
Det nationale advisory board for forskning og infrastruktur består af 10 
medlemmer. Det Nationalt Genom Center udpeger medlemmerne på baggrund af 
indstillinger fra interessenter. Alle indstillede eksperter har mulighed for at indgå i 
en referencegruppe. Referencegruppen vil løbende blive orienteret om advisory 
boardets arbejde og kan høres i skriftlig procedurer. 

 
Medlemmerne af advisory boardets rolle er at bidrage med relevant faglig 
ekspertise, ikke at repræsentere bestemte personlige, politiske eller lign. 
interesser. 

 
Det nationale advisory board for forskning og infrastruktur vælger en formand og 
en næstformand på første møde. En repræsentant fra Nationalt Genom Center 
deltager i advisory boardets møder. 
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Formandskabet sikrer koordination og sammenhæng på tværs mellem arbejdsgrupper, advisory boards 
og specialistnetværk. 

 
Det nationale advisory board for forskning og infrastruktur har mulighed for at høre 
referencegruppen og/eller nedsætte under-arbejdsgrupper samt indkalde 
ekspertråd ved behov. 

 
Medlemmerne af advisory boardet er forpligtede til at gøre sekretariatet opmærksom på, hvis de er 
inhabile på specifikke sager, der behandles i regi af advisory boardet. Medlemmerne skal ligeledes 
underskrive en habilitetserklæring og følge Nationalt Genom Centers habilitetspolitik. 

 
 
 
4. Møder og sekretariat 

 
Advisory boardet holder møder på Nationalt Genom Centers anmodning. Der 
afholdes minimum 2 møder årligt, hvoraf det ene i udgangspunktet afholdes med 
fysisk fremmøde. Møder afholdes fysisk eller virtuelt efter ønske fra sekretariat og 
formandskab. Udvalget sekretariatsbetjenes af Nationalt Genom Center. 
Dagsorden udarbejdes af Nationalt Genom Center og godkendes af formandskabet. 

 
Den nærmere tilrettelæggelse af arbejdsgruppens arbejde fastsættes i en 
forretningsorden, der godkendes på arbejdsgruppens første møde. 

 
Nationalt Genom Center dækker udgifter relateret til deltagelse i møder for 
advisory boardets medlemmer i henhold til de statslige regler på området. 

 
 
 
5. Løbende evaluering af advisory boardets opgaver og 

sammensætning 
 

Advisory boardets medlemmer udpeges for 2 år ad gangen med mulighed for 
forlængelse. Opgaver og sammensætning evalueres løbende af Nationalt Genom 
Center. 

 
Advisory boardets kommissorium godkendes i Styregruppen for implementering af 
personlig medicin. Væsentlige ændringer i udvalgets kommissorium godkendes 
ligeledes i Styregruppen for implementering af personlig medicin. 


