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Referat 

 

Intromøde for arbejdsgruppen for Fortolkning og arbejdsgruppen 
for Tools og Workflows, herunder grupperum for 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: 04-06-2021 

Enhed: NGC 

Sagsbeh.: GTH.NGC  

Sagsnr.: 2106901  

Dok.nr.: 1772290  

 

  

Dato: 2. juni kl. 13-15 

 

Sted: Virtuelt (Teams) 

 

Mødeleder: Cathrine Jespersgaard og Ole Lund 

 

Sekretær: Gitte Tofterup Hansen 

 

Deltagere 

Cathrine Jespersgaard (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 

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) 

 

Gitte Tofterup Hansen, NGC (sekretær for arbejdsgruppen) 

Mikael Kronborg Christophersen, NGC (deltager mhp. at sikre koordinering på 

tværs af de tekniske arbejdsgrupper) 

 

 

Dagsorden  

Punkt Ca. tid Aktivitet  

1/21 13.00 – 13.05 Velkommen 

v/Ole Lund og Cathrine Jespersgaard 
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2/21 13.05 – 13.20 Introduktion til Nationalt Genom Center 

v/Bettina Lundgren 

Referat: Deltagerne fik en introduktion til Nationalt Genom Center, herunder 

arbejdet med etablering af national infrastruktur til helgenomsekventering 

samt de tekniske arbejdsgruppers indplacering og rådgivende funktion i Natio-

nalt Genom Centers governancestruktur. Læs om Nationalt Genom Center på 

ngc.dk 

 

3/21 13.20 – 13.30 Status på, hvor Nationalt Genom Center er 

v/Ole Lund og Cathrine Jespersgaard 

Referat: Deltagerne blev orienteret om status på, hvor NGC er pt. og for for-

ventet udvikling af infrastrukturen frem til efteråret 2021.   

   

4/21 13.30 – 13.40 Overordnet introduktion til de to arbejdsgrupper: Fortolkning samt Tools og 

Workflows – og deres indbyrdes samspil 

v/Ole Lund og Cathrine Jespersgaard 

Referat: Deltagerne fik en introduktion til de to arbejdsgruppers kommissorier, 

og deres samspil med øvrige arbejdsgrupper i NGCs governancestruktur. Se or-

ganisationsdiagram her. 

 

 13.40 De to arbejdsgrupper går i grupperum 

Fortolkning 

5/21 13.45 – 14.00 Præsentationsrunde 

6/21 14.00 – 14.15 Formål og opgaver 

Gennemgang af kommissorium, habilitetspolitik samt vedtagelse af forret-

ningsorden 

v/Cathrine Jespersgaard 

Referat: Deltagerne blev orienteret om habilitetspolitikken, herunder at det 

enkelte medlem til enhver tid har pligt til at oplyse om nye væsentlige forhold, 

der kan medføre inhabilitet.  

Der blev ikke oplyst om nye forhold, der medførte inhabilitet. Alle medlemmer 

var således habile. 

 

Forretningsordenen blev godkendt med bemærkning om, at medlemmerne 

ikke kan nå at melde punkter ind til dagsordenen inden for fristen på 30 ar-

bejdsdage til arbejdsmøder hvor mødetidspunktet ændres 30 dage før møde-

afholdesen. 

 

Formanden stillede forslag om, at der indkaldes yderligere et medlem af ar-

bejdsgruppen med ekspertise inden for patologi, og foreslog, at det oprindeligt 

indstillede medlem fra DSKA med ekspertise inden for patologi udpeges. 

Der var opbakning til forslaget, som blev vedtaget.  

 

7/21 14.15 – 14.40 Opgaver i arbejdsgruppen i 2021 

v/Cathrine Jespersgaard 

Referat: Deltagerne blev orienteret om de kommende rådgivningsopgaver i ar-

bejdsgruppen med særligt fokus på deres første arbejdsopgave: drøftelse af et 

nyt survey, om hvilke software og værktøjer de fortolkende afdelinger bruger 

til fortolkning. 

https://ngc.dk/
https://ngc.dk/personlig-medicin/governance
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Udkast til surveyet bliver udsendt sammen med referat fra mødet og drøftes 

på det kommende møde den 21. juni. 

  

8/21 14.40 – 14.50 Næste møder 

Referat: arbejdsgruppens møder for 2021 ligger: 
• 21. juni kl. 10-11.30 
• 17. august kl. 13-14.30 
• 13. oktober kl. 13-14.30 
• 14. december kl. 13-14.30 

 

9/21 14.50 – 15.00 Eventuelt 

Der var ingen bemærkninger under eventuelt. 

 

 


