Skema til vurdering af effekt ved
helgenomsekventering
Udfyldes ved afsluttet helgenomsekventering foretaget i regi af Nationalt Genom Center. Vejledning til udfyldelse kan findes på ngc.dk. Der må ikke påføres personhenførbare data på skemaet.
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Dato udfyldt: _______ Navn: _____________________________ Afdeling:____________________________

Analysetype:

 Singleton

 Duo/trio/quadro (Proband)

Patientgruppe: Sjældne sygdomme hos børn og unge under 18 år

Indikation: Mistanke om en sjælden genetisk årsag, og tilstanden skyldes ikke en i forvejen genetisk tilstrækkeligt afklaret sygdom i familien, og mindst en af følgende tilstande/fund (sæt kryds):
 En eller flere misdannelser
 Komplekst sygdomsbillede
 Global udviklingsforsinkelse med udviklingsdeficits i to eller flere udviklingsdomæner, med IQ<70 for
børn og unge over 6 år, eller et behov for specialistinstitution/skole
 Skeletanomali, eksempelvis forkortede rørknogler, kraniosynostose, skeletdysplasi eller dværgvækst
 Neuromuskulær eller neurologisk sygdom eksempelvis symptomgivende misdannelser i centralnervesystemet, leukoencefalopati, mikro-/makrocefali ledsaget af intellektuelt handikap; ataksi, epilepsi,
myopati
 Mistanke om medfødt metabolisk sygdom
 Artrogrypose
 Overvækst
 Floppy infant
Hvis indikationen ikke er kendt for den, der udfylder skemaet, sæt kryds her:
 Ukendt
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1. Spørgsmål om patienten/familien
1.1 Er patientens/familiens fænotype forklaret ved det/de resultater, der er rapporteret fra helgenomsekventeringen?
Ved ja (fænotypen helt eller delvist forklaret) besvares spørgsmål 2 og 3 samt evt. 4
(ved sekundære fund). Ved nej (ingen fund
af varianter) besvares kun spørgsmål 1.1.






Ja helt
Ja delvist
Nej
Andet, uddyb:

Spørgsmål 1.1 drejer sig om hvorvidt den eller de fundne varianter, eller kombinationen af dem, kan forklare det genetiske grundlag for den fænotype, der er beskrevet på rekvisitionen. Der spørges altså til, om fænotypen er forklaret, således at sagen betragtes som helt eller delvist afklaret genetisk.

2. Spørgsmål om diagnostisk udbytte

Vedrørende specifikke variant(er) (klasse 4-5 samt evt. klasse 3) påvist ved helgenomsekventering
2.1 Klassifikation
Variant 1
Hvordan er varianten/varian Klasse 5
terne klassificeret baseret på
 Klasse 4
faglige guidelines, f.eks. ACMGs
 Klasse 3
variantklassifikation (klasse 1 Andet, uddyb:
5)?

Variant 2 (ved autosomal recessiv arvegang, se også kommentar)
 Klasse 5
 Klasse 4
 Klasse 3
 Andet, uddyb:
Variant 3 (f.eks. ved AR arvegang med flere varianter i samme gen)
 Klasse 5
 Klasse 4
 Klasse 3
 Andet, uddyb:
Evt. sekundært fund/tilfældighedsfund
 Klasse 5
 Klasse 4
 Andet, uddyb:
2.2 Øvrigt/kommentarer
Her kan noteres hvis der er påvist flere end tre varianter med
relation til fænotypen, eller hvis
der er helt særlige forhold, der
er behov for at kommentere på.

Kommentér her
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Ovenstående spørgsmål vedrører klasse 4 eller 5 varianter, der indgår i det molekylærgenetiske svar, samt evt. klasse 3
varianter, hvis de vurderes som muligt klinisk betydende ift. fænotypen.
Spørgsmål 2.1 giver mulighed for at rapportere op til tre varianter med relation til fænotypen, samt evt. sekundært
fund/tilfældighedsfund.
- Variant 1 benyttes til påviste varianter uafhængigt af arvegang.
- Variant 2 benyttes ved autosomal recessiv arvegang eller ved fund af varianter i et gen associeret med både autosomal dominant og autosomal recessiv arvegang.
- Variant 3 benyttes hvis der er fundet flere varianter, f.eks. flere end to varianter i samme gen associeret med
autosomal recessiv arvegang.
- Evt. sekundært fund/tilfældighedsfund kan rapporteres i sidste boks.
Spørgsmål 2.2 giver mulighed for at skrive, hvis der er påvist flere end tre varianter med relation til fænotypen (kan f.eks.
beskrives som Variant 4: Klasse 5 (autosomal recessiv arvegang)); eller hvis der er helt særlige forhold, der er behov for
at kommentere på (f.eks. særlig arvegang eller usikkerhed ved det/de genetiske fund). Der må ikke påføres personhenførbare oplysninger som f.eks. navn på patienten eller specifikke genetiske varianter, der kan bidrage til identificering.

3. Spørgsmål om klinisk effekt ved fund af variant(er) med relation til fænotypen
Vedrørende den specifikke variant/kombination af varianter med relation til fænotypen påvist ved helgenomsekventering
3.1 Ændret klinisk håndtering af patienten
Vurderer du, at det genetiske svar medfører
eller kan medføre ændring i den kliniske
håndtering af patienten?






Ja
Nej
Uvist
Andet, uddyb:

3.2 Mulige kliniske konsekvenser










Afklaret diagnose
Ændret diagnose
Ændret behandling
Ændret kontrolprogram
Familieudredning
Reproduktive muligheder
Adgang til kliniske forsøg
Andet, uddyb:

Ovenstående spørgsmål vedrører den variant eller kombination af varianter (f.eks. compound heterozygote varianter)
påvist ved analysen, der vurderes som muligt klinisk betydende ift. fænotypen. Eventuelle sekundære fund beskrives i
spørgsmål 4.
Spørgsmål 3.1 spørger til om der er mulige ændringer i den kliniske håndtering af patienten på baggrund af den/de
påvi-ste variant(er), f.eks. drøftet med det kliniske team i forbindelse med tværfaglig MDT konference. Hvis denne
informa-tion ikke er tilgængelig, besvares spørgsmålet med Uvist.
Spørgsmål 3.2 drejer sig om hvilke mulige kliniske konsekvenser for patienten/familien, der har været drøftet på baggrund af den/de påviste variant(er). Der spørges altså ikke til hvilke konkrete ændringer eller tiltag, der besluttes i samråd med patienten.
- Afklaret diagnose kan f.eks. være, at der stilles en sikker (genetisk) diagnose, der bekræfter den kliniske mistanke, eller at diagnosen er præciseret.
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Ændret diagnose kan f.eks. være, at diagnosen ændres markant ift. henvisningsdiagnosen, eller at mistanke om
genetisk årsag til fænotypen vurderes mindre sandsynlig pba. den genetiske udredning.
Ændret behandling kan f.eks. være ændret eller ny medicinsk behandling, ophør af eksisterende behandling,
ændring i diæt, mulighed for operation eller andre indgreb.
Ændret kontrolprogram kan f.eks. være mulighed for kontrolprogram eller anden individuelt tilpasset
opfølgning for patienten og/eller familiemedlemmer.
Familieudredning vedrører mulighed for genetisk rådgivning af familiemedlemmer, herunder at den/de påviste
variant(er) vurderes at have tilstrækkelig evidens til at kunne bruges i klinisk praksis til prædiktiv eller præsymptomatisk undersøgelse.
Reproduktive muligheder kan f.eks. være mulighed for prænatal genetisk diagnostik, præimplantationsdiagnostik (ægsortering) og/eller evt. brug af donorsæd/donoræg, herunder at den/de påviste variant(er) vurderes at
have tilstrækkelig evidens til at kunne bruges i klinisk praksis til reproduktive beslutninger.
Adgang til kliniske forsøg vedrører om det genetiske resultat åbner en potentiel mulighed for inklusion i klinisk
forsøg. Der spørges ikke til, om patienten reelt er kandidat til at indgå i f.eks. behandlingsforsøg.
Andet vedrører andre mulige kliniske konsekvenser for patienten/familien ikke berørt ovenfor.

4. Spørgsmål om klinisk effekt af sekundært fund/tilfældighedsfund
Vedrørende sekundært fund/tilfældighedsfund påvist ved helgenomsekventering
4.1 Ændret klinisk håndtering af patienten
Vurderer du, at det genetiske svar (sekundært fund) medfører eller kan medføre ændring i den kliniske håndtering af
patienten?






Ja
Nej
Uvist
Andet, uddyb:

4.2 Mulige kliniske konsekvenser









Ændret diagnose
Ændret behandling
Ændret kontrolprogram
Familieudredning
Reproduktive muligheder
Adgang til kliniske forsøg
Andet, uddyb:

Ovenstående spørgsmål vedrører mulig klinisk betydning af eventuelt sekundært fund/tilfældighedsfund uden relation til
henvisningsdiagnosen.
Spørgsmål 4.1 spørger til om der er mulige ændringer i den kliniske håndtering af patienten på baggrund af den/de påviste variant(er) (sekundært fund), f.eks. drøftet med det kliniske team i forbindelse med tværfaglig MDT konference. Hvis
denne information ikke er tilgængelig, besvares spørgsmålet med Uvist.
Spørgsmål 4.2 drejer sig om hvilke mulige kliniske konsekvenser for patienten/familien, der har været drøftet på baggrund af den/de påviste variant(er) (sekundært fund). Der spørges altså ikke til, hvilke konkrete ændringer eller tiltag
der besluttes i samråd med patienten.
- Ændret diagnose kan f.eks. være at diagnosen ændres betydeligt ift. henvisningsdiagnosen, eller at patienten får
en ny diagnose på baggrund af det sekundære fund.
- Ændret behandling kan f.eks. være ændret eller ny medicinsk behandling, ophør af eksisterende behandling,
ændring i diæt, mulighed for operation eller andre indgreb.
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Ændret kontrolprogram kan f.eks. være mulighed for kontrolprogram eller anden individuelt tilpasset opfølgning
for patienten og/eller familiemedlemmer.
Familieudredning vedrører mulighed for genetisk rådgivning af familiemedlemmer, herunder at den/de påviste
variant(er) (sekundært fund) vurderes at have tilstrækkelig evidens til at kunne bruges i klinisk praksis til prædiktiv eller præsymptomatisk undersøgelse.
Reproduktive muligheder kan f.eks. være mulighed for prænatal genetisk diagnostik, præimplantationsdiagnostik (ægsortering) og/eller evt. brug af donorsæd/donoræg, herunder at den/de påviste variant(er) (sekundært
fund) vurderes at have tilstrækkelig evidens til at kunne bruges i klinisk praksis til reproduktive beslutninger.
Adgang til kliniske forsøg vedrører om det genetiske resultat åbner en potentiel mulighed for inklusion i klinisk
forsøg. Der spørges ikke til, om patienten reelt er kandidat til at indgå i f.eks. behandlingsforsøg.
Andet vedrører andre mulige kliniske konsekvenser for patienten/familien ikke berørt ovenfor.

Spørgsmål vedrørende tidsforbrug ved pilottest
Estimeret tidsforbrug ved udfyldelse af skema






<5 min.
5-10 min.
10-20 min.
>20 min.

Evt. kommentarer til skemaet/pilottest er velkomne her eller på mail: effektskema@ngc.dk
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