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Emne: Foredrag i Rotery

Kære Rotery 
 
Hvis nogle af jeres afdelinger gerne vil høre om Personlig Medicin, vil vi gerne tilbyde korte medlems-
relevante foredrag herom i 2018. Prisen for foredrag er naturligvis gratis - måske bortset fra en kop kaffe. I 
er velkommen til at ringe til mig og høre nærmere. 
 
Jeg tillader mig at vedlægge et kort oplæg som evt. kan sendes til Rotery´s afdelinger: 
 
Når lægen i dag ordinerer medicin, gør han/hun det på baggrund af resultater fra kliniske studier, sine egne 
erfaringer og patientens familiære dispositioner. 
 
Selvom lægerne har gjort sig umage, har det været svært at forudsige præcis hvilken medicin, der er 
virksomt fordi hvert menneskes DNA er helt unikt.  Til eksempel viser resultater fra kliniske undersøgelser, 
at nogle patienter ikke har effekt af medicin til behandling af ex. depression (38%), medens andre har god 
effekt og andre igen oplever bivirkninger. Samme type mønster ses for en lang række medicin som smerte 
medicin, diabetes medicin, hjerte medicin, diabetes, gigt, psykiatrisk medicin, mave/tarm medicin etc. 
 
For de personer som skal have medicin over længere tid, kan det imidlertid give mening at få lavet en 
specifik DNA-test som analyserer gener og genvariationer knyttet til medicins omsætning.  
 
Resultatet kan anvendes til at afgøre hvilken medicin er mest virksom til den enkelte patients biologi- eller 
frasortere alvorlige bivirkninger og betaling for uvirksomt medicin. 
 
Vi vil gerne fortælle Rotery´s medlemmer om Personal Medicine Profile - en specifik DNA-test som 
dækker genetiske variationer samt 60% af det mest almindelige anvendte medicin i Danmark.  
 
Testen er naturligvis godkendt i EU og vores laboratorium ligger i København.  
I 2018 går vi i gang med at fortælle hospitaler, læger, apoteker og medier om Personlig Medicin.  
Måske Rotery er interesseret i et orienterende foredrag? 
 
De venligste hilsner  

 

    Lone Fisker, Executive MBA, CEO 

    GeneTelligence Aps 
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