FAKTA

Om formålet med advisory boards

Sundhedspersoners deltagelse i lægemiddelvirksomheders initierede advisory boards har til formål at skabe
faglige fora, hvor sundhedspersoner kan yde faglig rådgivning og ekspertise til lægemiddelvirksomheder. Advisory boards udgør en væsentlig forudsætning for lægemiddelvirksomheders faglige viden om og forståelse
af nye forskningsparadigmer og resultater, faglige vurderinger af relevante kliniske studier, mulighed for at
kunne tilrettelægge kliniske forskningsforsøg på en optimal måde samt mulighed for at udvikle lægemidler,
hvormed patienterne får størst mulig kvalitet, effekt og sikkerhed.
Lægers deltagelse i advisory boards er reguleret, godkendt og offentliggjort af Lægemiddelstyrelsen, jf. tilknytningslovens bestemmelser herom, jf. afsnit ”Tilknytningsloven” i bilag 1.
Nedenstående er de primære eksempler på formål med advisory boards. Et advisory board kan indeholde
en kombination af flere af nedenstående faglige formål samtidig.

Forberedelse af
kliniske forsøg

•
•
•

Design af kliniske forsøg
Idéer til nye forsøg
Definer patientgrupper og antal til kliniske forsøg

Kliniske forsøg

•
•
•

Forstå og fortolk kliniske data fra fase 1, 2, 3 og 4
Vurderer behov for nye/supplerende data og forsøg
Fortolk og forstå data om effekt og bivirkninger

Videnskabelige data og
vurdering

•
•

Diskuter nye videnskabelige fremskridt og data om produkter og sygdomme
Både i forhold til egne og eksterne undersøgelser/ forsøg/ data mv.

Analyser

•
•

Fortolk og forstå Real World Evidens
Metaanalyser

Patientbehandling

•
•

Drøfte klinisk praksis og guidelines
Udred problemstillinger ift. diagnose, udredning, behandling, pfølgning mv.

Forsknings- og behandlingsmæssige paradigmeskifte

•
•
•

Forstå nye forskningsgennembrud og de muligheder det skaber
Fremtidens nye behandlingsformer, teknologier og sundhedsdata
Personlig medicin, kortlægning af menneskelige genom, kunstig intelligens

Sundhedsplaner i sundhedsvæsenet

•

Diskuter implikationer, muligheder og udfodringer i relation til nye
nationale (eller regionale) sygdomsplaner/ indsatser/ pakker el. lign.
Fx Kræftpakker, hjerteplan, diabetesplan, forebyggelsesplaner el. lign.

•
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