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Referat 
 
Dansk Molekylær Patologi Gruppe - DMPG 
 
Ordinært møde 12. november 2014 Kl. 11-14, Afdeling for klinisk Patologi, OUH. 
Lokale: J. B. Winsløws Vej 15, indgang 240, Konferencen 3. sal. 
Ordstyrer:  Peter Nørgaard  
Referent:  Karin de Stricker  
Deltagere: 28 deltagere fra Aalborg, Aarhus, Vejle, Odense, Slagelse, Næstved, 
Rigshospitalet og Herlev. 
 
Foredrag: Lasse Sommer Kristensen, Genomlaboratoriet, Rigshospitalet: 
Epigenetiske ændringer i cancer 
og  
Louise Laurberg Klarskov & Wojciech Skovrider-Ruminski, Patologiafd., Herlev Hospital 
Case: Methyleringsundersøgelse i colorectalcancer 
 
Rigtig spændende foredrag med god diskussion efterfølgende. 
Formen med foredrag efterfulgt af case præsentation fungerede godt. 
 
 
Ordinært DMPG møde:  
1. 
Status fra UMP udvalget:  
Anbefalingerne til molekylærpatologisk analyse af BRAF i maligne melanomer er lige nu 
under evaluering og en revision af anbefalingerne forventes at foreligge efter nytår 
(Tovholder: Jens Ole Eriksen). 
Der er arbejdsgrupper til anbefalinger for MGMT methyleringsanalyse i glioblastomer og 
MSI analyse ved kolorektal cancer (Tovholder: Karin de Stricker). 
Der køres to sideløbende projekter med sigte på vævsprocesering i Vejle og Herlev 
(Tovholder: Henrik Hager). 
Der er ikke nedsat yderligere arbejdsgrupper. Det anbefales alle til enhver tid at henvende 
sig til et medlem af UMP, hvis man har ideer og ønsker til områder, der skal skrives 
anbefalinger for. 
 
2. 
DMPGs fremtid og vigtigheden af DMPG blev drøftet og der kom mange gode ideer og 
opfordringer frem: 

- Dagsordenen skal udsendes tidligt 
- Mødeindkaldelserne skal udsendes til afdelingsledelserne udover, som nu, alle på 

maillisten (hvor mange afdelingsledere allerede figurerer). 
- Der skal ved hvert møde være et punkt med ”nyt fra arbejdsgrupperne”. 
- Alle der har spændende cases i deres hverdag opfordres til at vise dem frem.  
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- Hver afdeling har ved hvert møde 10 minutter til at fortælle om et nyt tiltag på 
afdelingen. 

- De arbejdsgrupper der p.t. er i gang skal figurere på hjemmesiden med tovholder. 
- Der arbejdes videre med kun et møde om året i maj måned og evt. udvidelse af 

længden på mødet til to foredrag + cases. Forslag til foredrag modtages meget 
gerne. 

- Hvis nye arbejdsgrupper opstår imellem møderne kan rekruttering ske via DMPG 
maillisten. 

 
3. 
Der var stillet forslag til oprettelse af en lidte på hjemmesiden indeholdende afdelingernes 
akkrediteringer/deltagelse i kvalitetssikring. Der var enighed om at der ikke er behov for en 
sådan liste. 
 
4. 
Eventuelt: Der ønskes en debat om hvad molekylærpatologiske besvarelser skal 
indeholde. Dette vil blive et punkt på dagsordenen ved næste møde. 
 
Næste møde: 20. maj. 2015 i Odense. 
 


