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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” 

 
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. 
 

6. Indberetning af ”omfattende genetisk undersøgelse” – bilag 3   
  Det er uklart, hvorvidt genanalyser fra tumorvæv, som ikke er whole  
  genome/exome sequensing, skal indberettes. Det skal   
  afklares inden, der bruges flere ressourcer på det. 
  Somatiske tumormutationer skal formentlig ikke indberettes til NGC, men det 
  søges afklaret. 
  Diagnostik kan fortsætte som hidtil, indtil der er afklaring af, hvorvidt  
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  somatiske mutationer, der er fundet i forbindelse med tumordiagnostik skal 
  indberettes til NGC. 
  UMP/David giver at 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. 
 UMP sender en model ud til afdelingerne af vejledning, der kan bruges som 
 eksempel, og hvor kommentarer er velkomne. 
 

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 


