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Udvalg for Molekylær Patologi - UMP 
 
Ordinært møde 29. november 2017, Kl. 10:00 – 12:00, Patologiafd. Rigshospitalet. 
Lokale: Lille konference 1. sal 
 
Tilstede: Karin de Stricker, David Scheie, Louise Laurberg Klarskov, Jens Ole Eriksen,  
 Martin Wirenfeldt Nielsen 

Referat. 
 

1. Referent 
 Martin Wirenfeldt Nielsen 

 
2. Godkendelse af referat fra sidste møde 15. august 2017 (vedlagt) 

 Referatet er godkendt 
 

3. Arbejdsgrupper – anbefalinger – hvor langt er vi kommet?  
 Status gennemgås for de forskellige arbejdsgrupper. 
 Karin opdaterer skemaet for arbejdsgrupperne. 

 
4. Nye analyser og metoder 

 Der er et nyt NGS panel i brug til sarkomdiagnostik på RH. 
 

5. Brug af metoder (NGS), som giver svar på analyse af flere gener, end der 
umiddelbart er rekvireret svar på – Louises forslag fra sidste møde (Louises tekst er 
vedhæftet som bilag). 
 Louises tekst fremlægges på næste DPAS bestyrelsesmøde mhp. 
 kommentarer fra bestyrelsen. 

 
6. Etiske problemstillinger vedr. ekstensive molekylærbiologiske analyser 

 Jf. ovenstående. 
 

7. Gennemgang og revision af molekylærbiologiske koder og oprettelse af en ny 
arbejdsgruppe mhp. herpå 
 Oplæg fra IT-udvalget mhp. kodning af genforandringer gennemgås. 
 Der udbedes en konklusion fra IT-udvalget mhp. kodearbejdet, det 
 efterspørges ved næste DPAS bestyrelsesmøde. 

 
8. SNOMED-kodning – noget nyt?  

Oplæg til kodning af genforandringer fra IT-udvalget er vedhæftet. 
 Jf. ovenstående. 

 
9. Opdatering vedr. forhold til DMPG efter seneste møde i DMPG 

 På DMPG mødet er det blevet diskuteret, hvorvidt DMPG skal have en 
 repræsentant i DPAS bestyrelse, og om DMPG skal være et mere formelt 
 organ for DPAS. 
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10. Indhold på hjemmeside – dagsorden, referater, kommissorium 

 Referater fra UMP-møder bliver lagt på UMPs del af DPAS hjemmeside. 
 

11. Kommende valg til UMP 
Jens og Karin er valgt i 2012 og genvalgt i 2015, begge er på valg. 
Louise er valgt i 2015 og kan genvælges. 
Ifølge DPAS vedtægter er man valgt for 3 år. Umiddelbart genvalg kan finde sted én 
gang. 
 Kandidater til UMP diskuteres på næste DPAS bestyrelsesmøde. 

 
12. Fremtidige møder 

 Næste møde i UMP er 1. marts 2018 kl. 10 på Rigshospitalet. 
 

13. Eventuelt 
 
Martin 


