Klinisk GeneƟsk Klinik er en højt specialiseret enhed i Region Hovedstaden,
som diagnosƟcerer, behandler og rådgiver paƟenter og familier med arvelige, geneƟske eller medfødte sygdomme. Klinikkens vision er at yde et godt
og koordineret forløb Ɵl paƟenterne og familierne med et helhedsorienteret fokus på god kommunikaƟon og høj faglig, baseret på front-line forskning på internaƟonalt niveau.

Kursus i Genetisk Rådgivning
Udbydes af Klinisk Genetisk Klinik
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Henvendelse
Tilmelding: Line.Nicolaisen@regionh.dk
Vedr. kurset: Klinisk underviser Nina Dahl Kjersgaard tlf. 29660851
Klinisk geneƟk forvagt (læge-Ɵl-læge): 3545 8998
Tilsyn indlagte paƟenter: Rekvireres i SP og meldes Ɵl vagthavende

Klinisk GeneƟsk Klinik
Afsnit 4062
Rigshospitalet
Blegdamsvej 9
2100 København Ø
www.rigshospitalet.dk/kgk
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Genetisk diagnostik - Genetisk rådgivning - Familieudredning
8 workshops for dig, som anvender genetisk diagnostik
Opstart 8. maj 2019

Kursus i geneƟsk rådgivning, onsdage i maj og juni 2019

Den geneƟske rådgivningssamtale

Mulighederne for geneƟsk diagnosƟk er øget væsentligt i løbet af de sidste
10 år, og udviklingen fortsæƩer i højt tempo. Læger og sygeplejersker i de
fleste afsnit har brug for kompetencer Ɵl at udnyƩe mulighederne Ɵl gavn
for paƟenterne. Vi har lavet deƩe kursus/workshop serie for at hjælpe dig,
der arbejder i en specialiseret funkƟon, Ɵl endnu bedre at kunne udnyƩe de
nye teknologier og Ɵl at klæde dig på, Ɵl at kunne informere paƟenter om
mulighederne for geneƟske undersøgelser, fordele og ulemper.

Målgruppe: Læger, geneƟske vejledere og sygeplejersker i ambulatorier,
hvor der foregår geneƟsk rådgivning. Scient’er og bioanalyƟkere der arbejder med geneƟske tests.
Tre eŌermiddage med fokus på de særlige aspekter af geneƟske rådgivningssamtaler.
Første gang med fokus på den specielle situaƟon ved den prædikƟve gentest
– der hvor en rask paƟent opsøger viden om risiko for fremƟdig sygdom, og
herunder muligheder for prænatal diagnosƟk og ”ægsortering ” (PræimplantaƟons geneƟsk diagnosƟk). Anden gang med fokus på de eƟske aspekter af
geneƟsk rådgivning og på hvilke tests, der er Ɵlgængelige på neƩet. Tredje
gang er emnet selve samtale formen, formidling af risiko og komplekse resultater og debriefing.

Tilmelding på mail Ɵl Line Nicolaisen på line.nicolaisen@regionh.dk.
Skriv gerne navn, funkƟon og ansæƩelsessted, samt hvilke(n) workshop du
er interesseret i.
Sidste Ɵlmeldingsfrist 5. maj 2019.
EŌer Ɵlmeldingsfristen vil du modtage besked om du har fået plads, lokale,
mødeƟd og evt. forslag Ɵl forberedende læsning.

Udbud af workshops - kan tages enkeltvist
GeneƟsk diagnosƟk i højt specialiserede funkƟoner
Målgruppe: Læger og geneƟske vejledere, der anvender geneƟsk diagnosƟk
og iværksæƩer gentest, Scient’er og bioanalyƟkere der arbejder med geneƟske tests.
Tre eŌermiddage med fokus på hvordan man raƟonelt anvender geneƟske
test i diagnosƟkken.
Første kursusgang handler om hvordan man vælger hvilken geneƟsk test,
der skal iværksæƩes, ud fra den kliniske problemsƟlling. Enkeltgen, panel,
exom eller genom? Anden gang er der fokus på tolkning af svaret og Next
GeneraƟon Sequencing: Hvordan afgør man, om en fundet mutaƟon reelt er
årsagen Ɵl paƟentens sygdom? Hvordan læses nomenklaturen i svaret osv.
Tredje gang er en oversigt over de forskellige molekylærgeneƟske metoder,
med særlig fokus på de typer geneteƟsk fejl, der ikke ses (så let) ved sekventering (intronvarianter, mosaiker, epigeneƟk, strukturelle kromosomafvigelser, repeats mm.)
1. Valg af geneƟsk test ud fra klinisk problemsƟlling
8. maj 2019 kl. 14:30 – 16:30 v. læge, ph.d. BirgiƩe Rode
Diness
2. GeneƟske svar - hvad betyder det, der står, hvordan
vurderes de?
15. maj 2019 kl. 14-16 v. seniorspecialist LoƩe Risom
3. MolekylærgeneƟske metoder
22. maj 2019 kl. 14-16 v. læge, ph.d. Trine Bjørg Hammer

1. PrædikƟv gentest og muligheder ved graviditet
29. maj 2019 kl. 14:30 – 16:30 v. overlæge i Klinisk GeneƟsk
Klinik og Hukommelsesklinikken, Ph.d. Suzanne Lindquist
2. EƟske aspekter af geneƟk og gentest på neƩet
5. juni 2019 kl. 14-16 v. formand for EƟsk Råd, klinikchef,
overlæge, Ph.d. Anne-Marie Gerdes
3. Den geneƟske rådgivningssamtale
19. juni 2019 kl. 14-16 v. geneƟsk vejleder Susanne Hein

AdministraƟon af familiedata
Målgruppe: GeneƟske vejledere, sygeplejersker, sekretærer og bioanalyƟkere som håndterer familiedata på geneƟske afdelingen eller lignende.
To eŌermiddag om de Ɵlfælde, hvor man ønsker at indhente oplysninger om
andre familiemedlemmer mhp behandling af paƟenten.
Hvor kan man få oplysninger om Ɵdligere sygdomme eller væv Ɵl geneƟsk
test? Hvordan tegnes stamtræer, hvornår må de deles? Hvad kræves mht
samtykke?
1. AŅlarende gentest på andre familiemedlemmer
12. juni 2019 kl. 14-16 v. geneƟsk vejleder Marianne Lodahl
2. Optegnelse af stamtræ
26. juni 2019 kl. 14-16 v. geneƟsk vejleder Marianne Lodahl
Spørgsmål vedr. kurset kontakt Klinisk underviser Nina Dahl Kjersgaard
Mobil 29 66 08 51 eller mail nina.dahl.kjersgaard@regionh.dk

