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Udvalg for Molekylær Patologi - UMP 
 
Referat af ordinært møde 2. maj 2018, Kl. 10:00 – 12:00, Patologiafd. Rigshospitalet. 
Lokale: Lille konference 1. sal 
 
Deltagere: David Scheie, Louise Laurberg Klarskov, Dorthe Ørnskov, Martin Wirenfeldt 
Nielsen 
 

Dagsorden. 
 

1. Referent 
Martin Wirenfeldt Nielsen 

 
2. Godkendelse af referat fra sidste møde 1. marts 2018 (vedlagt) 

Referatet er godkendt 
 

3. Konstituering af det nye udvalg 
David er fortsat formand og Martin er DPAS bestyrelses repræsentant i UMP 

 
4. Opfølgning på mødet med Etisk råd vedrørende rapportering af genanalyser 

  Hvordan kommer UMP/DPAS videre med arbejdet og får det videreformidlet? 
  Henvendelse til danske regioner i samarbejde mellem DPAS, DSMG, Dansk  
  Kirurgisk og Medicinsk Selskab 

 Louise udfærdiger et forslag til en formulering, som kan inkluderes i 
 patientinformation omkring evt. uventede fund af mutationer og genetiske 
 forandringer i forbindelse med udredning og behandling  

 
5. Forespørgsel fra DPAS om at komme med eksempler på anvendelse af genetiske 

analyser til Nationalt Genom Center 
  UMP vil rette henvendelse til forfatterne fra Årsmødeskriftet 2018, om de vil  
  bidrage med eksempler på praktisk anvendelse af personaliseret medicin til  
  Nationalt Genom Center og Sundheds- og Ældreministeriet 

 Der er allerede fremsendt eksempler på genetiske analyser, som ikke figurerer på 
 NGCs hjemmeside. DPAS bør sende en forespørgsel om, hvorfor eksemplerne ikke 
 bruges, og om der skal genereres flere eksempler. 
 Der skal gøres opmærksom, at der er forskel på de analyser, der bruges i forbindelse 
 med genetisk udredning og de metoder, der bruges til somatiske genanalyser som 
 f.eks. i patologien 
  

6. DMPG (indkaldelse til DMPG-møder) og relation til UMP 
 Det kunne være godt i fremtiden at indkalde til DMPG-møder bl.a. via DPAS’ 
 hjemmeside og en opdateret malingliste, hvor alle interesserede kan skrive sig på. 
 Der tilstræbes to DMPG-møder årligt, hvor det ene kunne ligge i forbindelse med 
 DPAS’ årsmøde. Det er vigtigt at opretholde et forum i DMPG, hvor alle med 
 interesse i molekylærpatologi kan mødes og diskutere faglige emner. 
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 23. oktober 2018 er der nyt møde i DMPG, og der arbejdes på en ny og opdateret 
 mailingliste, som alle kan melde sig på. Der skal sendes en mail rundt til 
 afdelingsledelserne. 
 DMPGs link på DPAS’ hjemmeside skal måske flyttes ud af UMPs link. 
 

 
7. Arbejdsgrupper – anbefalinger – hvor langt er vi kommet?  
 Tovholderne for de forskellige anbefalinger udpeges og opdateres. DMPGs 
 mailingliste kan i fremtiden evt. bruges til forespørgsler vedr. nye og  opdaterede 
 emner til anbefalingerne. 
 
8. Nye analyser og metoder 
 EPIC 850K methyleringsundersøgelsen kunne indgå i anbefalingen for CNS tumorer, 
 når den skal revideres i 2019 

 
9. SNOMED-kodning – noget nyt?  
 Intet nyt 

 
10. Fremtidige møder 

 Onsdag den 15. august 2018 kl. 10-12 bliver næste mødedato på Rigshospitalet 
 

11. Eventuelt 
 

 
Martin 


