DANSK SELSKAB FOR MEDICINSK GENETIK

Referat af bestyrelsesmøde i DSMG, fredag den 20. marts 2015 klokken 11.00-14.00 på
Klinisk Genetisk Klinik, 4062, RH
Til stede: Jens Michael Hertz (JMH), Michael B. Petersen (MBP), Birgitte Diness (BD), Karen
Grønskov (KG) og Pernille Tørring (PT)

1. Godkendelse af referat fra sidste bestyrelsesmøde
Referatet godkendes.
2. Status på kommende møder for medlemmerne
 GF den 21. april 2015.
Program og dagsorden er sendt ud. Budgettet gennemgås: Der er samlet
overskud og det diskuteres at indføre arbejdsinternater 1-2 gange årligt for
diverse arbejds- og guidelinegrupper under DSMG.
 Internatmøde den 6-7. nov 2015.
Emnet bliver prænatal diagnostik. KG arbejder videre med programmet.
 Evt. indkomne ansøgninger til videnskabelige møder
Ingen indkomne.
3. Opfølgning af eventuelle beslutninger fra sidste bestyrelsesmøde
 Specialeplanen. Status?
Godkendelse afventes.
 Guidelines. Status?
Der er pt tre guidelines i gang som forventes klar til præsentation til
november. Cardiologerne og pædiaterne har påbegyndt guideline vedr.
håndtering af børn med arvelige hjertesygdomme. JMH kontakter
arbejdsgruppen og meddeler at vi finder det relevant at DSMG deltager.
 Fællessekretariat for hovedkursusleder og DSMG. Status?
Afventer tilbagemelding fra OUHs sekretariat.
 National database over NGS-fund via DCCR. Status?
Registrering kan formentlig snart påbegyndes.
 PASS pedigree og evt. bestyrelsesinvolvering i processen
DSMGs bestyrelse har opfordret til at der foregår en certificering af brugerne.
Styregruppen har efterfølgende oprettet en arbejdsgruppe hvis formål det
skulle være at se på blandt andet certificering.
4. Eventuelt

 Henvendelse til danske regioner vedr. NIPT
Vi tilslutter os rundsendt skrivelse fra DSOG, DFMS og DSMG henvendt til
regionerne vedr. snarlig introduktion af NIPT i 1. trimester screeningen.
 Præsentation af genetikken på lægedage 2015?
Lægedage afholdes årligt af PLO for de praktiserende læger fra hele landet.
Der foreslås at genetikken med fordel kunne deltage og præsentere indlæg
vedr. onkogenetik, etik og almen genetik. JMH.kontakter PLO vedr lægedage
2015.
 Medcom-udvalget: Høring af medcom-standarder?
Udvalget er ved at være færdige med medcom-standarderne. JMH kontakter
Else Marie Vestergaard eller Lotte Krogh vedr evt rundsendelse af disse til de
genetiske afdelinger inden godkendelse.
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5. Kommende bestyrelsesmøder
Fastlægges af den kommende bestyrelse.

Med venlig hilsen
Pernille Tørring
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