DANSK SELSKAB FOR MEDICINSK GENETIK

Referat bestyrelsesmøde i DSMG
Tid og sted: Tirsdag 3.maj 2016 kl. 10-14.00 på Rigshospitalet, afsnit 4062.
Tilstede: Elsebet Østergaard, Lotte Risom, Charlotte Brasch Andersen, Thomas Dyrsøe Jensen
og Anne Marie Jelsig (referent)
1. Konstituering af den nye bestyrelse: Bestyrelsen konstituerer sig således: Formand:
Elsebet Østergaard (EØ), næstformand: Thomas Dyrsøe Jensen, kasserer: Lotte Risom,
bestyrelsesmedlem Charlotte Brasch Andersen (CBA), sekretær: Anne Marie Jelsig (AMJ)
2. Godkendelse af referat fra sidste bestyrelsesmøde 7.marts 2016. Godkendes.
Referatet ligger på dsmg.dk
3. Barselsvikar for AMJ. Forventet barsel fra 1.juni til medio december 2016. Væsentligste
opgaver for sekretærfunktionen berøres herunder koordinering af årsmødet. AMJ spørger
Pernille Tørring om hun i samarbejde med Charlotte Brasch Andersen vil vikariere.

4. Opfølgning på generalforsamlingen 2016
a. Nedsættelse af udvalg vedr. national svardatabase: Diskuteres. Bestyrelsen er

enig i, at en national svardatabase vil være en god ide, og at vi i genetikken
halter bagefter andre specialer som fx patologien. Derudover også, at der
skal ses på DCCR. Vi bakker gerne op om et sådant arbejde, selvom det vil
være udfordrende. AMJ skriver til Lotte Krogh ang. forslag til kommissorium.
b. Nedsættelse af udvalg vedr. laboratoriegenetik: Diskuteres. DSMG vil gerne
nedsætte et udvalg, men mangler en konkretisering af formål/kommissorium. AMJ
skriver til Lotte Krogh ang. dette.
c. Kontakt til Lægeforeningen vedr. lovgivning om fertilitetsbehandling af
beslægtede? Diskuteres. EØ vil tage problemstillingen op på næste møde med
fertilitetslægerne og derefter evt. kontakte Lægeforeningens etiske udvalg.
5. Status på kommende møder for medlemmerne
a. Årsmøde november 2016: Diskussion af program og postersession. Programmet
er stort set på plads, men der mangler fortsat to speakere. EØ undersøger
muligheden for indslag via patientforening, men AMJ skriver til Jørgen Nielsen vedr.
muligt foredrag. CBA kontakter mulige sponsorer. Enighed om at ophængning af
postere er en god ide, og AMJ aftaler videre med Katja Venborg.
b. Generalforsamling 2017: GF 2017 planlægges til tirsdag d.04.04.17 i Kirkesalen i
Odense. AMJ booker kirkesalen.
6. Opfølgning fra sidste møde:
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a. Tordenskjoldsmøde: evaluering ud fra spørgeskemaundersøgelse samt evt.
bookning til efteråret/foråret? AMJ giver kort referat af spørgeskemaundersøgelsen
som overvejende var positiv. Dog foretrak flere, at mødet skulle planlægges til to
hverdage. Dette imødekommes. Til GF blev der stillet forslag om et møde i
efteråret, men grundet tid og penge besluttes det, at booke et møde 1-2.februar
2017. AMJ skriver til DSB kursuscenter vedr. bookning.
b. Synliggørelse af genetik, herunder FaceBook profil, essay opgaver for
gymnasieelever mv. Diskuteres kort: AMJ undersøger om nogle i webudvalget er
interesserede i at oprette og vedligeholde en FaceBook profil, idet ingen fra YG har
meldt positivt tilbage. Til efteråret skal vi gøre ungdomsuddannelserne
opmærksomme på essayopgaver fra ESHG.
c. DNA dag 2017: Punktet nås ikke, sættes på til næste møde.
7. Forbedringer til nyhedsbrev, herunder plads til YG: AMJ skitserer kort ideen om et nyt
layout til nyhedsbrevet, herunder fast plads til YG. Modtages positivt i bestyrelsen. AMJ
arbejder videre med dette.
8. Planlægning af næste bestyrelsesmøde: Fastlægges til onsdag d.23.08 kl.10.00-14.00,
som videokonference evt. via Skype.
9. Evt.
a. Uddannelsen til laboratoriegenetiker: Det diskuteres om DSMG skal opfordre
klinikledelserne til at være opmærksomme på uddannelsen, herunder de
uddannelsessøgendes mulighed for at deltage i obligatorisk kursus. Bestyrelsens
medlemmer af UU2 arbejder videre med en konkretisering af problemstillingen og
punktet sættes på til næste møde.
b. Der er kommet forslag til nedsættelse af et udvalg vedr. sjældne sygdomme.
Bestyrelsen vil gerne bakke op om dette, men afventer hvorvidt et sådant skal
nedsættes i DPS og/eller DSMGs regi.

Med venlig hilsen
Anne Marie Jelsig
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