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Udvalg for Molekylærpatologi (UMP) består af kliniske akademikere Lykke Grubach (Ålborg) og Estrid 

Høgdall (Herlev), og patologer Marie Fredslund Breinholt (Herlev), Jens Haugbølle Bjerre (Århus, DPAS 

repræsentant) og Louise Klarskov (Herlev, formand). 

UMP har i det forgangne år afholdt 5 udvalgsmøder, dels online, dels fysisk, derudover 2 møder i Dansk 

Molekylærpatologisk Gruppe (DMPG). 

Fokus har været på at følge udviklingen i Nationalt Genom Center (NGC). Herunder har vi, i samarbejde 

med DPAS´s bestyrelse, udfærdiget dels høringssvar på Lov om oprettelsen af NGC, dels et bekymringsbrev, 

der er fremsendt til Danske Regioner, Styregruppen for NGC og som orientering til Sundhedsstyrelsen. 

Peter Johansen, senior konsulent i NGC, har deltaget i et DMPG-møde og fortalt om NGC´s strukturer, og vi 

arbejder videre med at etablere et samarbejde og indgå i den nye struktur. 

Derudover har vi brugt energi på at genetablere DMPG-samarbejdet, herunder har vi lavet en liste over 

kontaktpersoner for afdelingerne, vis opgave det er at videreformidle information til deres kolleger ude i 

afdelingerne, både kliniske akademikere, læger og andet relevant personale. Vi forventer at afholde 2 årlige 

DMPG-møder, som er åbne for alle interesserede (fremadrettet fast tirsdag i uge 43 og i forbindelse med 

generalforsamlingen i Dansk Selskab for Kliniske Akademikere i foråret).  

I samarbejde med kontaktpersonerne i DMPG har vi udarbejdet en oversigt over hvilke molekylære 

analyser der udføres på landets afdelinger, den ligger på DPAS´s hjemmeside og forventes opdateret årligt. 

Derudover ligger der en liste over kvalitetssikringsprogrammer på DPAS´s hjemmeside, som ligeledes 

forventes opdateret årligt. 

Endvidere har der været fokus på uddannelse. Dels er den nye målbeskrivelse for patologer, hvor 

molekylærpatologien har fået en større plads og hvor molekylærbiologerne spiller en større rolle, blevet 

vendt i DMPG-regi. Dels har vi, i DMPG regi og i tråd med eks. DSKB og DSMG, iværksat en proces med 

etablering af en specialist uddannelse for kliniske akademikere ansat i patologi-specialet. Processen 

varetages af en arbejdsgruppe, hvor UMP er repræsenteret i form af Estrid og Louise. 
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