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Udvalg for Molekylær Patologi - UMP 
 
Referat af ordinært møde torsdag den 5. september 2019, Kl. 10:00 – 12:00, 
Patologiafdelingen Rigshospitalet 
 
Lokale: Lille konference 1. sal 
 
Tilstede: David Scheie, Dorte Ørnskov, Estrid Høgdall, Louise Laurberg Klarskov, Martin 
Wirenfeldt Nielsen 
 
Gæst: Vera Timmermans 
 

Dagsorden. 
 

1. Referent 
  Martin Wirenfeldt Nielsen 
   

2. Godkendelse af referat fra sidste møde 9. maj 2019 (vedlagt) 
  Referatet er godkendt 
   

3. Opfølgning på skrivelse vedrørende rapportering af genanalyser mhp. henvendelse til 
Danske Regioner i samarbejde mellem DPAS og DSMG ang. udbygning af 
patientsamtykke. 
  Der er en arbejdsgruppe i gang med implementeringen af patientsamtykket i 
  Regionerne. Formændene for Regionernes biobanker bliver indkaldt til  
  arbejdsgruppen. 

 
4. Dokumentet ”Anbefalinger for molekylærpatologiske analyser”  

Skal dokumentet have et nyt navn? 
Korrigeret skabelon fra David er vedlagt – bilag 1 
Dokumentet kan kaldes ”Vejledning for udarbejdelse af anbefalinger for 
molekylærpatologiske analyser”. Estrid har indsendt skabelon til svarafgivelse 
og vil indsætte forslag til kodning i disse, hvorefter de genindsendes. De vil 
blive sendt til kommentering af medlemmer i DMPG med henblik på en 
skabelon som kan anvendes af alle hvis det ønskes. Fordelen vil være at 
molekylære svar bliver mere ens, nationalt. Vil indgår som en del af 
anbefalingerne. 
 

 
5. Initiativ fra DCCC, hvor der ønskes guidelines til somatiske variantfortolkninger.  

 Bilag i form af mail fra Dorte er vedlagt – bilag 2 
 UMP behøver ikke for nuværende at tage stilling til guidelines for somatiske 
 variantfortolkninger. Der er planlagt et møde omkring udarbejdelsen af de 
 guidelines, Estrid og Dorthe deltager i dette, for at være orienteret omkring 
 arbejdet.  
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6. Indberetning af ”omfattende genetisk undersøgelse” – bilag 3   
 

Det er for os fremdeles noget uklart, i hvilket omfang genanalyser fra 
tumorvæv skal indberettes. Alle patologiafdelinger i Danmark udfører 
sekventeringer med større eller mindre paneler. Præcisering af hvilke 
analyseresultater som skal indberettes fremgår i vejledning om aktørers 
indberetning af oplysninger til Nationalt Genom Center. I punkt 3.2 er der 
oplyst 7 punkter som kræver indberetning. Det er op til de enkelte afdelinger 
at vurdere om der er risiko for sekundære fund ved brug af de primerpaneler 
som anvendes i forbindelse med rutineundersøgelser. Det er ikke størrelsen 
af panelet, som afgør om, der skal indberettes. Det er lovbefalet at afdelinger 
skal kunne indberette straks, med tilbagevirkende kraft, når der kommer et 
ønske herom. Indberetning skal ske for analyser udført 1. juli og derefter. 
UMP/David giver et svar til Birgit og Majbritt om, hvorledes reglerne for 
indberetning til NGC fortolkes på Rigshospitalet, i Herlev og Vejle. 
 

7. Nyttig kommentar fra leder for Etisk råd – bilag 4 
 

8. Liste over anbefalede kvalitetsprogrammer. Gennemgang. 
  Dorte har udfærdiget et dokument over de tilgængelige kvalitetsprogrammer. 
  Der henvises yderligere til punkt 9..Ved næste møde fordeles  
  ansvarsområderne blandt UMPs medlemmer. 
    

9. Arbejdsgrupper – analyserne deles op efter organsystemer 
 David laver et udkast til dokument om nervesystemet. 
 DMCG vejledningerne er allerede meget detaljerede, derfor er det ikke 
 nødvendigt med en yderligere analysevejledning fra UMP? 
 Således bliver dokumenterne fremover ”Vejledninger for udarbejdelse af 
 anbefalinger for molekylærpatologiske analyser” 
 Initiativet tages videre med til DPAS’ bestyrelse. 
 

10. SNOMED-kodning – noget nyt? 
  Der er ikke nye koder. 
   

11. Fremtidige møder 
  Næste møde bliver 28. november 2019 kl. 10-12 på Rigshospitalet. 
   

12. Eventuelt 
  Ingen punkter 
   

 
 
Martin 


