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Referat til møde den 9. november 
2020 i Arbejdsgruppen for uddannelse og kom-
petenceudvikling af sundhedspersonale inden 
for genom analyser i sundhedsvæsnet 

Tidspunkt: Kl. 14:00-15:15
Sted: Videomøde (link findes i møde indkaldelsen)
Mødeleder: Ann Maria Kromann Halse
Referent: Kristina Svoldgaard Bork
Afbud: Marie Pinholdt Krabbe, Michael Sandgren, Anne-Dorte Sørensen, Lars Rønn Olsen, 

Niels Kristian Kjær og Janne Due Sommerset.  
Deltagere ud over medlemmer: Bettina Lundgren (NGC), Peter Johansen (NGC), Kristina Svoldgaard Bork (NGC), Da-
niel Schwartz Bojsen, Tine Boesen Larsen.

Medlemmer
Medlemmer Stilling Udpeget af

Ann Maria Kromann Halse (formand) Funktionschef, Koncern HR Uddannelse og Udvikling Region Sjælland
Claus Malta Nielsen Overlæge Sundhedsstyrelsen

Emilie Mariendal Fuldmægtig
Uddannelses- og Forskningsmini-
steriet 

Anne-Dorte Sørensen (Deltog ikke) Seniorkonsulent Danske regioner
Charlotte Koch Hess Enhedschef Region Hovedstaden
Susanne Lauth Sygeplejefaglig direktør, Sydvestjysk Sygehus Region Syddanmark 
Claus Højbjerg Gravholt Professor, Dr. Med, Overlæge. Region Midtjylland 
Inge Søkilde Pedersen Klinisk laboratoriegenetiker Region Nordjylland
Lars Rønn Olsen (Deltog ikke) Gruppeleder, Lektor. Institut for Sundhedsteknologi Danmarks Tekniske Universitet

Jørgen Kurtzhals Studieleder
Københavns Universitet, Det 
sundhedsvidenskabelige fakultet

Merete Munk
Uddannelseschef, Leder af Uddannelse & Kvalitet

Syddansk Universitet, Det sund-
hedsvidenskabelige fakultet

Lise Wogensen Bach Prodekan Århus Universitet, Health
Jeppe Emmerson Prodekan Ålborg Universitet
Dorte Vangsø Rasmussen Institutchef Danske Professionshøjskoler
Marie Pinholdt Krabbe (Deltog ikke) Sekretariatschef Lægevidenskabelige Selskaber
Tina Kramer Formand for DASYS Uddannelsesråd Dansk Sygepleje Selskab
Marianne Nielsen Konsulent Danske Bioanalytikere
Lene Rybner Konsulent i efteruddannelse Lægeforeningen
Niels Kristian Kjær (Deltog ikke) Lægefaglig uddannelseskonsulent i PLO’s sekretariat Lægeforeningen

Dato: 24. november 2020
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Janne Due Sommerset (Deltog ikke) Konsulent Dansk Sygepleje Råd
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Dagsorden
Tidspunkt Dagsordenpunkt
14.00-14:05
(5 min.)

1. Velkomst v/ Ann Maria Kromann Halse

14:05-14:10
(5 min.)

2. Godkendelse af dagsorden v/ Ann Maria Kromann Halse

Sagsfremstilling:
Dagsorden for møde i Arbejdsgruppen for uddannelse og kompetenceudvikling af sundheds-
personale inden for genom analyser i sundhedsvæsnet godkendes. 

Indstilling: 
Det indstilles, at arbejdsgruppen godkender dagsordenen.

Referat:
Dagsordenen blev godkendt, og der var ingen yderligere bemærkninger.

14:10-14:25
(15 min.)

3. Opdatering omkring NGCs nye governance og arbejdsgruppen fremadrettet v/ Bettina 
Lundgren

Sagsfremstilling: 
Bettina Lundgren orienterer om status for etablering af NGCs nye governance og arbejdsgrup-
pen fremadrettet.

Indstilling: 
Det indstilles, at arbejdsgruppen tager orientering til efterretning.

Referat:
Bettina Lundgren orienterede om status for opdatering af governance for Personlig Medicin og 
governance for NGC. National Strategi for Personlig Medicin udløber med udgangen af 2020, og 
det er derfor blevet besluttet, at der udarbejdes en opdateret version af den nuværende strategi, 
der vil gælde i de kommende år.
Denne opdatering og et ekspert-review af NGCs ophæng, giver anledning til at vurdere, om den 
nuværende struktur skal justeres, herunder arbejdsgruppen. I forbindelse med den nye etable-
ring blev arbejdsgruppen orienteret omkring afslutningen af arbejdsgruppen. Der blev lagt vægt 
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på at uddannelsesområdet stadig skal indgå i implementeringen af personlig medicin, men for-
men er stadig uvis. 

Formanden orienterede om at nærværende møde er arbejdsgruppens sidste møde, og derved 
afsluttes arbejdet i arbejdsgruppen. 

Hertil var der enkelte bemærkninger fra medlemmer i arbejdsgruppen. 
 Jørgen Kurtzhals rådede NGC til at udarbejde et kort og præcist kommissorium for fremti-

dige arbejdsgrupper. 
 Dorte Vangsø bemærkede, at det var bekymrende, hvis uddannelsesområdet ikke vil indgå 

som fokuspunkt i den nationale strategi.
 Susanne Lauth bemærkede, at de eksisterende uddannelsesfora, eksempelvis Danske Regio-

ners strategiske uddannelsesgruppe, kan inddrages ved et fremtidigt fokus i NGC på uddan-
nelsesområdet. Bettina Lundgren bemærkede hertil, at et udgangspunkt i eksisterende fora 
vil være en god idé. 

 Marianne Nielsen efterspurgte en opsamling fra forrige møde i arbejdsgruppen. Peter Jo-
hansen orienterede kort omkring NGCs ønske om et samarbejde med Genomics England, 
men at det ikke blev taget videre grundet bl.a. corona.

Endeligt bemærkede Bettina Lundgren, at der vil være mulighed for et årligt stormøde, hvor 
bl.a. uddannelsesområdet kunne være et punkt på dagsordenen. Bettina orienterede yderligere 
om at ”Hospitalstesten” nu er i gang, som indebærer at hospitalerne tester den nationale infra-
struktur. 

Arbejdsgruppen tog orienteringen til efterretning. 

14:25-15:00
(35 min.)

4. Præsentation og drøftelse af resultater fra spørgeskemaundersøgelse omkring uddan-
nelser med indhold af genomics v/Peter Johansen

Sagsfremstilling: 
Der er indkommet 17 besvarelser til spørgeskemaet hvor 5 angiver at de ikke har nogen 
uddannelser med genomics. Besvarelserne giver ikke et komplet billede af uddannelser der 
indeholder genomics i Danmark da der ikke er modtaget svar fra alle uddannelsesinstitutioner 
hvor det ville forventes at der udbydes uddannelser med genomics. Spørgeskemaundersøgelsen 
kan derfor kun give et yderst basalt billede af udbredelsen af genomics hos de danske 
uddannelsesinstitutioner. Det skal dog bemærkes at selv om undersøgelsen ikke er komplet, 
indeholder besvarelserne 55 uddannelser/kurser der indeholder genomics. Alle regioner har 
uddannelsesinstitutioner der udbyder én eller flere uddannelser med indhold af genomics, og 
der er således en god national dækning i uddannelsesudbuddet.
Der gives en præsentation af de opnåede resultater fra spørgeskemaundersøgelsen omkring 
uddannelser med indhold af genomics. Efter mødet vil der blive udformet en rapport over de 
indhentede svar. Rapporten vil blive sendt til kommentering hos arbejdsgruppen snarest efter 
mødet.

Bilag 1 rapport over uddannelser der indeholder genomics i Danmark (eftersendes inden mødet 
om muligt)

Indstilling: 
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Det indstilles, at arbejdsgruppen på baggrund af præsentationen af indkomne svarafgivelser 
drøfter indholdet af den efterfølgende rapport.

Referat:
Peter Johansen præsenterede resultaterne fra spørgeskemaet til arbejdsgruppen, og gjorde ar-
bejdsgruppen opmærksom på at resultaterne ville blive udsendt efter mødet. 

Der var enkelte kommentarer til spørgeskemaundersøgelsen fra arbejdsgruppens medlemmer.
 Jørgen Kurtzhals bemærkede, at denne form for spørgeskemaer er vanskelige, og gav heref-

ter opbakning til at uddannelsesområdet kunne tages op på et årligt stormøde, som nævnt 
ved ovenstående punkt (punkt 4). På denne strategiske måde opnår man et bredere blik på 
uddannelsesområdet, og det kan danne baggrund for en mindre arbejdsgruppe, hvis der er 
brug for dette. 

 Det blev yderligere bemærket, at der også fremtidigt skal være et fokus på at uddanne un-
dervisere til området. 

 Sidst orienterede Jørgen Kurtzhals om masteruddannelsen i Personlig Medicin snart åbner 
for tilmelding. Der findes informationsmateriale på uddannelsen, som dog mangler endelig 
godkendelse, og man kan tilmelde sig nyhedsbrev fra Københavns Universitet via http://ee-
purl.com/hgrFI1

 Marianne Nielsen bemærkede, at det er vigtigt at have et fokus på uddannelserne af de me-
darbejdergrupper, som har brug for passende uddannelse i forbindelse med at kunne op-
fylde rollen i deres erhverv. Det blev desuden bemærket, at der mangler intensiv efterud-
dannelse for sundhedspersonale på området, for eksempel for bioanalytikere m.fl. 

 Formanden bemærkede, at denne form for spørgeskema er et øjebliksbillede, da udviklin-
gen går hurtigt. Denne erfaring kan vi bruge fremadrettet, når NGC skal indhente data. 

Endeligt bemærkede Bettina Lundgren, at masteruddannelsen er et spændende skridt i udvik-
lingen. Desuden opfordredes arbejdsgruppen til at dele viden og initiativer, således at NGC kan 
dele dette med dem som søger viden og skulle være interesseret. Initiativer kan indsendes til 
NGC på kontakt@ngc.dk

15:00-15:15
(15 min.)

5. Evt. v/ Ann Maria Kromann Halse

Referat:
Der var ikke yderligere kommentarer i arbejdsgruppen.

Bettina Lundgren takkede på vegne af NGC hele arbejdsgruppen for stærkt engagementet og 
for det arbejde som arbejdsgruppen har udført, og understreger ydermere hvor vigtig samar-
bejdet er i udviklingen af Personlig Medicin. 

http://eepurl.com/hgrFI1
http://eepurl.com/hgrFI1
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