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Referat 

Møde i arbejdsgruppen for Fortolkning

 

Nationalt  Genom Center
Ørestads Boulevard 5
2300 København S
T   +45 24 97 17 65
M  kontakt@ngc.dk
W  ngc.dk

Dato: 08-02-2022
Enhed: NGC
Sagsbeh.: GTH.NGC 
Sagsnr.: 2200998 
Dok.nr.: 2123487 

Dato: 8. februar kl. 9.30-11.00

Sted: Virtuelt (teams), link i mødeindkaldelse
Mødeleder: Cathrine Jespersgaard
Sekretær: Gitte Tofterup Hansen

Dagsorden 
Punkt Ca. tid Aktivitet 
1/22 9.30 – 9.40 Velkommen og opfølgning på 4. møde 14. december 2021

v/ Cathrine Jespersgaard
2/22 9.40 – 10.00 Evaluering af proces for rådgivning vedr. laboratorie- og analysemæssige be-

hov for patientgrupper v/Cathrine Jespersgaard 
3/22 10.00– 10.40 Workshop om vidensdeling om fortolkning v/Cathrine Jespersgaard
4/22 10.40 – 10.55 Orientering om status for udbudsrunde v/Mikael K. Christophersen
5/22 10.55 – 11.00 Eventuelt

Medlemmer af arbejdsgruppen
Cathrine Jespersgaard, NGC (formand)
Klaus Brusgaard (næstformand), indstillet af Region Syddanmark
Charlotte Brasch Andersen, indstillet af Dansk Selskab for Kliniske Akademikere 
Lise Barlebo Ahlborn, indstillet af Dansk Selskab for Kliniske Akademikere
Marianne Jacobsen, indstillet af Dansk Selskab for Kliniske Akademikere
Thomas K. Kristensen, indstillet af Dansk Selskab for Kliniske Akademikere (afbud)
Inge Søkilde Pedersen, indstillet af Region Nordjylland
Lotte Andreasen, indstillet af Region Midtjylland
Lasse Kjær, indstillet af Region Sjælland
Karen Grønskov, indstillet af Region Hovedstaden
Maria Rossing, supplerende ekspert fra NGCs WGS-faciliteter (øst)
Dorte Launholt Lildballe, supplerende ekspert fra NGCs WGS-faciliteter (vest)

Deltagere fra NGC
Gitte Tofterup Hansen, NGC (sekretær for arbejdsgruppen) 
Mikael K. Christophersen, NGC 
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Pkt. 1 Velkommen og opfølgning på 4. møde 14. december 2021
v/ Cathrine Jespersgaard

Indstilling 

Det indstilles, at arbejdsgruppen tager orientering om opfølgning på 4. møde til ef-
terretning.

Referat

Forud for arbejdsgruppens behandling af dagsorden blev medlemmerne spurgt, om 
der var nye væsentlige forhold vedr. til deres habilitet.
Dette var ikke tilfældet.
Cathrine Jespersgaards orienterede om den igangværende proces med onboarding 
af fortolkere til godkendte patientgrupper. I samme forbindelse orienterede Cat-
hrine Jespersgaard om, at der stadig er udfordringer med Alamut og Mastermind, 
og at der arbejdes på at løse dem.

Pkt. 2 Evaluering af proces for rådgivning vedr. laboratorie- og ana-
lysemæssige behov for patientgrupper v/Cathrine Jespersgaard

Indstilling 

Det indstilles, at arbejdsgruppen evaluerer processen for rådgivning vedr. patient-
gruppen unge voksne med kræft samt arvelig kræft hos voksne. 

Referat

Arbejdsgruppen evaluerede processen for rådgivning vedr. patientgruppen unge 
voksne med kræft samt arvelig kræft hos voksne.

De tre spørgsmål, der danner ramme om rådgivningen vurderes at være dækkende, 
dog var der enighed om, at det er relevant, at arbejdsgruppen også tager stilling til, 
hvad specialistnetværket evt. har anført i afgrænsningsskemaer vedr. særlige fag-
lige kompetencer ifm. analyse og fortolkning af data.
De fire nedenstående spørgsmål vil fremover danne rammen om arbejdsgruppens 
rådgivning:

• Er de angivne laboratorie- og analysemæssige behov for patientgruppen 
dækkende beskrevet?
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• Har arbejdsgruppen bemærkninger til specialistnetværkenes vurdering 
om, at ingen af de angivne laboratorie- og analysemæssige behov forhin-
drer, at implementering af patientgrupperne til helgenomsekventering på 
NGC’s infrastruktur påbegyndes?

• Har arbejdsgruppen i øvrigt bemærkninger til de beskrevne laboratorie- og 
analysemæssige behov i relation til den konkrete kliniske afgrænsning af 
patientgruppen for hver indikation?

• Har arbejdsgruppen bemærkninger til specialistnetværkets anbefalinger 
vedr. særlige faglige kompetencer ifm. analyse og fortolkning af data. 

Problemstilling

På sidste møde besluttede arbejdsgruppen, at processen for arbejdsgruppens råd-
givning vedr. laboratorie- og analysemæssige behov fremadrettes skal tilrettelæg-
ges som ad hoc møder af ca. en halv times varighed med en efterfølgende kort 
skriftlig høring vedr. opsamlingsnotat, som NGC skriver udkast til.
Første ad hoc møde blev holdt den 31. januar 2022.

Løsning 

Arbejdsgruppen evaluerer processen med ad hoc møder af en halv times varighed 
og den efterfølgende skriftlige høring vedr. opsamlingsnotatet. 

Pkt. 3 Workshop om vidensdeling om fortolkning v/Cathrine Jes-
persgaard

Indstilling 

Det indstilles, at arbejdsgruppen drøfter NGC’s oplæg til program for workshoppen 
med henblik på at udarbejde et endeligt program for workshoppen, herunder træf-
fer beslutning om oplægsholdere og nærmere format for afvikling af de enkelte 
emner til workshoppen.
Det indstilles endvidere, at arbejdsgruppen beslutter dato og sted for workshop-
pen.

Referat

Arbejdsgruppen drøftede NGC’s oplæg til program for workshoppen og nedsatte en 
undergruppe bestående af Klaus Brusgaard og Lotte Andreasen, som forud for næ-
ste møde skal udarbejde et mere detaljeret forslag til program inkl. dato og sted for 
workshoppen, som skal drøftes ved næste møde mhp. godkendelse.
Det blev besluttet, at medlemmer af arbejdsgruppen kan indstille personer til at 
være del af undergruppen. 
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Problemstilling

På møde den 14.december 2021 drøftede arbejdsgruppen den videre proces for 
planlægning af workshoppen om videndeling om fortolkning. Medlemmerne tilken-
degav på mødet, at de i første omgang ønsker en workshop om de overordnede em-
ner foreslået af Dorte Lildballe (bilag 3.1) samt et emne om definitioner og håndte-
ring af sekundære fund. 
Det blev ved mødet den 14. december 2021 besluttet, at overordnede emner – hvor-
dan de kan foldes ud, og hvordan der kan arbejdes med dem på en workshop – skal 
drøftes som et punkt på næste møde med henblik på udarbejdelse af et program for 
workshoppen.

Løsning 

På baggrund af Dorte Launholt Lildballes input (bilag 3.1) og drøftelser ved sidste 
møde i arbejdsgruppen har NGC udarbejdet et udkast til program, som medlem-
mernes drøftelse ved mødet kan tage udgangspunkt i.
Der lægges op til at de enkelte punkter i programmet drøftes og at der træffes be-
slutning om: 

 hvilke punkter det endelige program skal indeholde
 hvordan punkterne mest hensigtsmæssigt skal afvikles
 hvem man vil bede om at være oplægsholdere
 dato og sted for afholdelse af workshoppen

Bilag 

Bilag 3.1 Input til indhold af workshop fra Dorte Launholt Lildballe 
Bilag 3.2 Udkast til program for workshop om vidensdeling om fortolkning

Pkt. 4 Orientering om status for udbudsrunde v/Mikael K. Christop-
hersen 

Indstilling 

Det indstilles, at arbejdsgruppen tager orienteringen til efterretning.

Referat

Mikael K. Christophersen orienterede om status for udbudsrunde vedr. fortolk-
ningssoftware. Arbejdsgruppen tog orienteringen til efterretning. 
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Problemstilling

På møde den 17. august blev der etableret en undergruppe bestående af Lise Bar-
lebo, Maria Rossing, Thomas Kielsgaard Kristensen og Klaus Brusgaard. Undergrup-
pen blev efterfølgende suppleret med medlem af arbejdsgruppens referencegruppe 
Christine Gaasdal Kassentoft. Undergruppen bidrager med arbejdet med udbudsma-
teriale, herunder med beskrivelser af use cases og skal deltage i en demo. ifm. udbud 
om fortolkningssoftware.

Løsning 

På mødet orienterer Mikael K. Christophersen om status for udbudsprocessen.

Pkt. 5 Eventuelt 

Cathrine Jespersgaard orienterede om, at medlem af arbejdsgruppen Thomas Kiels-
gaard Kristensen har fået nyt job per 1. marts. Herunder orienterede Cathrine Jes-
persgaard om, at NGC påtænker at tage kontakt til DSKA mhp. udpegning af nyt 
supplerende medlem med ekspertise inden for patologi. Medlemmerne tilsluttede 
sig planen.

Der var endvidere spørgsmål til, hvordan ønsker til nye værktøjer på NGC’s infra-
struktur og test af værktøjer kan foregå. Cathrine Jespersgaard opfordrede med-
lemmerne til at komme med forslag til, hvordan ønsker og tests kan håndteres. 
Punktet tages op ved næste møde.
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