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Udvalg for Molekylær Patologi - UMP 
 
Referat fra ordinært møde 21. februar 2019, Kl. 10:00 – 12:00, Patologiafdelingen 
Rigshospitalet 
 
Lokale: Lille konference 1. sal 
 
Deltagere:  David Scheie, Louise Laurberg Klarskov, Dorthe Ørnskov (på telefon), Martin 
 Wirenfeldt Nielsen 
 
Afbud: Estrid Høgdall 

 
 
Dagsorden. 
 

1. Referent 
Martin Wirenfeldt Nielsen 

 
2. Godkendelse af referat fra sidste møde 22. november 2018 (vedlagt) 

Referatet er godkendt med korrektioner 
 

3. Opfølgning på skrivelse vedrørende rapportering af genanalyser mhp. henvendelse 
til Danske Regioner i samarbejde mellem DPAS og DSMG ang. udbygning af 
patientsamtykke 

Problemstillingen har været diskuteret med Maj-Britt Juhl Poulsen fra Danske 
Regioner og efterfølgende med Leif Panduro, og der arbejdes videre med sagen 
i det regi. UMP følger med i udviklingen på de kommende møder. 

 
4. Drøftelse af emner og spørgsmål fra seneste DMPG-møde 

Svarafgivelse på molekylærsvar er ret forskellig fra sted til sted – skal vi lave 
en retningslinje for det? 
 Ensartede retningslinjer for molekylærbiologiske svar på tværs af 
 landet er vanskeligt, da variationen af analyser er stor. 
 UMP arbejder allerede med dokumentet ”Anbefalinger for 
 molekylpatologiske analyser”. Vi sætter opdatering af dette 
 skema på dagordenen til næste møde og tager eksempler på 
 molekylærbiologiske svar fra forskellige afdelinger med til mødet 
  
Deltagelse i kvalitetsprogrammer – skal UMP have en retningslinje for det, 
eller er det beskrevet under de enkelte retningslinjer? 

Listen over anbefalede kvalitetssikringsprogrammer fra 
UMP/DPAS opdateres i 2019. Det er så vidt muligt beskrevet i de 
enkelte retningslinjer, hvis der er relevante programmer for den 
pågældende analyse.  
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5. Arbejdsgrupper – anbefalinger – hvor langt er vi kommet?  
 - Fælles online site til UMP arbejdsdokumenter 

  Fremover anvendes UMPs onlinesite til UMPs   
  arbejdsdokumenter. 
 - Skabelonen til retningslinjerne skal gennemgås 
  Skabelonen gennemgås ved næste møde, hvor vi alle er til stede. 
 

6. Nye analyser og metoder 
 - Indkøring af PIK3CA mutationsanalysen på flere centre (jf. bilag 01) 

Det er en opgave som de enkelte afdelinger løser. UMP bakker op om 
et dansk kvalitetssikringsstudie og kan være behjælpelig med at 
udforme retningslinjer 

 
7. Høring om udkast til bekendtgørelser mm. som følge af lov om oprettelse af 

Nationalt Genom Center (jf. bilag 02) 
UMP gennemgår høringsmaterialet og diskuterer hvordan høringssvaret skal 
udformes. 
Der er to overordnede bekymringer: 1) det må ikke forhindre det diagnostiske 
arbejde såsom forsinkelse af kræftpakker, og 2) det er vigtigt at patologi som fag 
er med i udarbejdelsen og opbygningen af vejledningen til brugen af disse data. 

 
8. SNOMED-kodning – noget nyt?  

UMP har ikke oplysninger om nye koder 
 

9. Fremtidige møder 
Den 9. maj 2019 kl. 10 bliver tentativ mødedato for næste møde 

 
10. Eventuelt 

Estrid har sendt en opdatering omkring molekylærbiologisubgruppemødet på 
årsmødet 2019. 

 
 
Martin 


