Genomic Medicine Sweden
Potential för stor patientnytta
Precisionsmedicin gör sitt intåg i sjukvården världen över och omfattar diagnostik och behandling
som möjliggör vård anpassad efter patientens individuella förutsättningar. Detta har blivit möjligt
tack vare stora framsteg i medicinsk kunskap kopplad med en teknikutveckling av storskalig och
kostnadseffektiv gensekvensering. Något förenklat kan man säga att utvecklingen av precisions
medicin gör det möjligt att skräddarsy en patients vård för att kunna ge mer riktade behand
lingar. På så sätt kan man förbättra vården, undvika ineffektiva eller skadliga behandlingar samt
på sikt minska sjukvårdskostnaderna. Precisionsmedicin leder också till att nya kliniska studier kan
utformas för att identifiera patienter som svarar bäst på individanpassade behandlingar.
Precisionsmedicin bygger på moderna sekvenseringstekniker. Vi har i Sverige varit tidiga med
att utnyttja metoden och föra över den till hälso- och sjukvården. Bland annat har vi varit bland
de första i världen med att införa klinisk helgenomsekvensering vid sällsynta diagnoser som
har möjliggjort att fler patienter får tidig diagnos och individanpassad vård. För att ta vara på
precisionsmedicinens möjligheter måste nu kapaciteten för bred genanalys ökas kraftigt inom
svensk sjukvård.

Precisionsmedicin = precisionsdiagnostik + riktad behandling som
möjliggör vård anpassad efter patientens individuella förutsättningar.

Genomic Medicine Sweden

GMS banar väg för bättre diagnostik, vård och behandling
Genomic Medicine Sweden (GMS) är en nationell kraftsamling som syftar till att fler patienter i hela Sverige ska få till
gång till bred genetisk analys i syfte att leda till bättre diagnostik och mer individanpassad vård och behandling.
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GMC Norr

Partnerskap mellan staten och regionerna nödvändigt
En strategisk plan för de nästkommande 10 årens satsning på
GMS och precisionsmedicin har tagits fram. Införandet av bred
genanalys kommer att medföra stor patientnytta, dock kommer
utvecklingen och införandet av precisionsmedicin att medföra
betydande kostnader. Det står klart att ingen part kan bekos
ta denna satsning på egen hand utan ett partnerskap mellan
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staten och regionerna är nödvändigt.
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info@genomicmedicine.se

GMC Karolinska

