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Referat 
 
Dansk Molekylær Patologi Gruppe - DMPG 
 
Ordinært møde 14. maj 2014,  Kl. 11-14, Patologiafd. OUH. 
Lokale: Odense Universitetshospital, Afdeling for Klinisk Patologi, J. B. Winsløws Vej 
 15, indgang 240, Konferencen 3. sal. 
Ordstyrer:  Jens Ole Eriksen  
Referent:  Karin de Stricker  
Deltagere: 27 deltagere fra Aalborg, Aarhus, Vejle, Sønderborg, Odense, 
Slagelse/Næstved, Rigshospitalet og Herlev. 
 
Foredrag:  
Anne Vibeke Lænkholm, Klinisk Patologi, Slagelse Sygehus: Tumor-heterogenitet.  
Jens Ole Eriksen, Klinisk Patologisk Afdeling, Næstved Sygehus: NanoString teknologi v. 
brystcancer. 
Gode og informative foredrag med efterfølgende spørgelyst og diskussion. 
 
Ordinært DMPG møde:  
: 
1. Arbejdsgrupper status Der er i 2014 lagt anbefalinger ud på DPAS hjemmeside for 
KRAS, NRAS og BRAF i kolorektale karcinomer og EGFR mutationer i lungecancer. 
Der arbejdes fortsat med anbefalinger med hensyn til vævsprocessering (Tovholder Henrik 
Hager, Vejle). 
MSI og MGMT arbejdsgrupper er ved at blive samlet. Alle der har lyst til at være med, kan 
henvende sig til Karin de Stricker (karin.stricker@rsyd.dk) 
 
 
2. Forslag fra PN: Vedr. forslag til ét årligt møde er holdningen fra alle klart, at der skal 
være to møder årligt. Dette for at fremme diskussioner og brugen af det netværk, der 
herigennem bliver opbygget. Der er stemning for foredrag, dog uden at det går ud over, at 
der prioriteres tid til diskussion. Et forslag om at diskutere diverse analyser og 
analyseprincipper ud fra cases, som man på skift kan tage med, blev også hilst 
velkommen.  
Dette forum kan også anvendes til at udveksle ”early warnings” om diverse nye 
diagnostiske tiltag. 
 
3. DMPG og DPAS hjemmeside: Gruppen vil gerne have en mail ud til alle i forbindelse 
med at nye anbefalinger bliver lagt på hjemmesiden. 
Der er et ønske om, at der ligger en beskrivelse af DMPG på hjemmesiden for at få større 
synlighed – gerne under sin egen pind, men ellers under UMP udvalget.  
 
4. Eventuelt /næste møde: Næste møde: 12. nov. 2014 kl. 11.00 til 14.00 
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