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Referat 
 
Dansk Molekylær Patologi Gruppe - DMPG 
 
Ordinært møde 14. maj 2013, kl. 11-14, Patologiafd. OUH. 
Lokale: Odense Universitetshospital, Afdeling for Klinisk Patologi, J. B. Winsløws Vej 
 15, indgang 240, Kursussalen stuen. 
Ordstyrer:  Peter Nørgaard (PN) 
Referent:  Karin de Stricker (KS) 
Deltagere: 31 deltagere fra Patologiafdelingerne i Århus, Vejle, Esbjerg, Odense, 
Roskilde, Slagelse/Næstved, Rigshospitalet og Herlev 
 
11-12: Foredrag: 
11-11.40: Mads Thomassen Klinisk Genetisk Afd., OUH, foredrag om Next 
 Generation Sequencing. 
11.40-12: Thomas Kielsgaard Kristensen, Afd. for Klinisk Patologi, OUH, foredrag om 
 Next Generation Sequencing, anvendelse i patologi, samt diskussion. 
Gode og informative foredrag med efterfølgende stor spørgelyst. 
 
12-14:  Ordinært DMPG møde – åbent for alle interesserede 
PN indledte med en præsentation af DMPG 
 
1. Arbejdsgrupper UMP/DMPG status: 
HPV (Marianne Waldstrøm): Der er afholdt tre møder og lavet et udkast til anbefalinger til 
screening af cervix celler. Forventes færdig efter sommerferien. 
 
BRAF (Jens Ole Eriksen): Anbefalinger blev lagt på DPAS’s hjemmeside lige inden 
årsmødet. Overskriften skal rettes så der står BRAF i malignt melanom.  
Handling: PN sørger for at det bliver rettet. 
 
EGFR (Karin de Stricker): Der er lavet udkast til anbefalinger som sendes til gruppens 
medlemmer. Forventes færdig efter sommerferien. 
 
ALK (Henrik Hager): HH har lavet udkast, som sendes til gruppens medlemmer. Forventes 
færdig efter sommerferien. 
 
Vævsprocesering (Henrik Hager): Arbejdet er ikke kommet i gang endnu. 
 
Klonalitetsundersøgelse i hæmatologi (PN): Ifm. nordisk brugermøde arrangeret af 
producenten af Biomed2 kit har man talt om muligvis at etablere et nordisk 
kvalitetssikrings samarbejde og Herlev har meldt sig som mulig tovholder på dette projekt.  
 
Evaluering af anbefalinger – evalueringsskema: Jens Ole Eriksen (JOE) har lavet en 
skabelon til et spørgeskema til evaluering af brugen af anbefalingerne. Der skal udsendes 
et skema snarest til KRAS anbefalingerne og om ca. et år til BRAF anbefalingerne. 
Handling: JOE tilretter evalueringsskemaet til KRAS, hvorefter det kan udsendes. 
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Nye arbejdsgrupper – forslag/behov: I forlængelse af UMP-mødet vedtog vi at konsolidere 
de nuværende arbejdsgrupper førend vi opstarter nye. meget aktuelt blev det foreslået at 
overveje en NGS arbejdsgruppe. 
 
2.  DMPG på DPAS hjemmeside  
DPAS vil gerne have et link til DMPG til dagsordener, referater mm. under UMP’s site. 
DMPG godkendte dette. 
Handling: PN beder webmaster oprette en pind til DMPG under UMP. 
 
 
3. Katalog over analyser som udbydes af laboratorier: Niels Pallisgaard fremlagde 
sin ide om et samlet katalog over de molekylærbiologiske analyser der udbydes indenfor 
patologien af laboratorier i Danmark. Kataloget kunne indeholde oplysninger om analyse, 
analysemetode (sensitivitet/specificitet), materiale, svartid, pris og kontaktperson/adresse. 
Der blev drøftet indhold og anvendelse af kataloget og vi blev enige om at drøfte ideen på 
vores respektive patologiafdelinger mhp at tage punktet op igen på næste DMPG møde. 
 
4.  Undervisning i patologi for molekylærbiologer og –bioanalytikere: Der findes 
ingen formaliseret undervisning af molekylærbiologer i patologi. Den undervisning der er 
behov for er hidtil givet i egne laboratorier. UMP har tidligere vedtaget at emnet ligger 
udenfor UMPs regi. Emnet blev drøftet og der var ikke umiddelbart behov for at gå videre. 
 
 
5.  Eventuelt + næste møde 
Der kom en positiv tilkendegivelse af interessen for fortsættelse af DMPG og fortsætte 
med foredrag til møderne både forår og efterår. 
Der kom 2 ønsker om et emne til næste møde med foredragsholder: 1. Cirkulerende tumor 
celler og 2. tumor heterogenicitet. 
Handling: PN modtager meget gerne forslag til foredragsholder. 
 
 
 
 
Næste møde: 14. nov. 2013 kl. 11.00 til 14.00 
 
 
 


