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15. oktober 2019 
 

Invitation til stormøde om inklusion af nye patientgrupper til klinisk 
anvendelse af helgenomsekventering 

Nationalt Genom Center (NGC) har etableret den grundlæggende infrastruktur til at 
udføre helgenomsekventering på patienter i Danmark. Det er besluttet at starte 
med patienter med sjældne sygdomme, men allerede nu skal processen med at 
identificere nye patientgrupper til helgenomsekventering under NGC opstartes. Der 
inviteres derfor til stormøde, hvor faglige eksperter, institutioner, organisationer og 
udvalg under NGC skal diskutere foreslåede patientgrupper. 
 
Udvælgelsen af nye patientgrupper vil ske på baggrund af kriterier, som fastlægges 
af Arbejdsgruppen for Klinisk Anvendelse af Helgenomsekventering medio novem-
ber. Herefter udsendes kriterierne, og der kan indstilles patientgrupper til NGC. 
 
Formålet med mødet er at diskutere mulige nye patientgrupper, som kunne have 
gavn af helgenomsekventering under NGC’s infrastruktur.  
 
Indtil videre bedes I reservere dagen og videresende invitationen til relevante fag-
lige eksperter/medarbejdere/medlemmer. 
 
På baggrund af diskussionerne på stormødet vil arbejdsgruppen indstille en nettoli-
ste af patientgrupper til Bestyrelsen for den Nationale Strategi for Personlig Medi-
cin, som tager den endelige beslutning.  
 
Det stormøde afholdes mandag den 16. december kl. 09:00-18:00 på Milling Hotel 
Park Middelfart, Viaduktvej 28, 5500 Middelfart.  
 

Foreløbigt program 

Tidspunkt Emne 
09:00-09:30 Morgenmad og netværk 
09:30-10:00  Velkomst og introduktion til Nationalt Genom Center  
10:00-10:30 Erfaringer fra udlandet 
10:30-10:45   Kriterier for udvælgelse af nye patientgrupper  
10:45-12:30  [Første blok af præsentationer] 
12:30-13:15 Frokost  
13:15-15:00 [Anden blok af præsentationer] 
15:00-15:30 Kaffepause 
15:30-16.30 [Tredje blok af præsentationer] 
16:30-17:15 Paneldebat 
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17:15-17:30 Afrunding 
17:30-18.00 Snacks og netværk 
 
Foreløbig tilmelding sker via NGC’s hjemmeside (her) med navn, stilling, organisa-
tion/afdeling/udvalg og e-mail. Den endelige deadline for tilmelding meldes ud i 
forbindelse med udsendelse af kriterier medio november. 
 
Jeg ser frem til et godt og konstruktivt møde. 
 
 
De bedste hilsner,  
Bettina Lundgren  
Administrerende Direktør i Nationalt Genom Center  
 


