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Referat: Bestyrelsesmøde i DSMG 
 
Dato og tid: 7. marts 2016 klokken 11.00-14.00 på DSB kursuscenter, Knudshoved, Nyborg 
 
Til stede: Birgitte Diness (BD), Anne Marie Jelsig (AMJ, referent), Elsebet Østergaard (EØ), 
Pernille Tørring (PET)  
 
Afbud: Karen Grønskov (KG) 
 
 

1. Godkendelse af referat fra sidste bestyrelsesmøde.  
Godkendes. 

      
  

2. Status på kommende møder for medlemmerne 
a. Generalforsamling 26. april 2016, herunder program og nyvalg til bestyrelsen: 

Program er ifølge mail fra KG under udarbejdelse. AMJ skal sende indkaldelsen ud 
senest  28 dage inden G. Der er nyvalg til tre poster i bestyrelsen. Plan: KG laver 
programmet færdigt og AMJ sender (evt. foreløbig) dagsorden/program ud snarligst. 
Da AMJ går på barsel skal vi have fundet en suppleant til sekretærposten fra primo 
juni til medio december 2016, enten internt i bestyrelsen eller eksternt blandt 
medlemmerne.  
 

b. Årsmøde november 2016, herunder program og kursussted: Kursusstedet ændres 
til Nyborg strand grundet bedre lokaleforhold, IT udstyr samt bedre plads til 
sponsorer. Reserveres også til 2017 (10.-11.november 2017) og Knudshoved 
afbestilles (AMJ). AMJ fremlagde forslag til program, der diskuteres. Plan: AMJ 
skriver til indenlandske og udenlandske foredragsholdere, herunder relevante 
psykologer/patientforeninger. Emnet for årsmødet meldes ud i nyhedsmail fra 
sekretariatet.  

 
c. DSMG 40-års jubilæum i 2018: BD har sørget for at der hensættes 20.000 kr. fra 

budgettet i år og næste år.  
 

d. Tordenskjoldsmøde: Afholdelsen af første møde diskuteres. Generelt positive 
mundtlige tilbagemeldinger. Plan: AMJ laver online spørgeskemaundersøgelse til 
deltagerne. Knudshoved reserveres til nyt møde 2017, hvis evalueringen peger på 
at mødet skal gentages (AMJ).  

 
3. Opfølgning fra sidste møde:  

 
a. DNA dag: Plan: AMJ skriver mail til de ledende overlæger i DK, og der arbejdes 

efter at planlægge DNA dag til næste år. 
 

b. Guideline fra DCS og DPS vedr. testning for arvelige hjertesygdomme: Denne er 
vedtaget, og der arbejdes på DSMGs egen guideline.  
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c. Følgegruppe vedr. prænatal array: PET Har udarbejdet kommissorium. Der 
nedsættes en følgegruppe under DSMG. De enkelte afdelinger melder ud, hvor 
meget de vil bidrage med. PET og Christina Fagerberg (OUH) vil være med i 
følgegruppen og landets andre afdelinger kontaktes.  
 

d. Synliggørelse af genetik: AMJ har bedt YG skrive ud til medlemmer vedr. 
varetagelse af FaceBook profil. Afventer svar. Essay opgave stillet af ESHG til 
gymnasieelever diskuteres. For dette års opgaver er deadline nær, men ved 
efteråret skal vi sørge for at sende info ud til gymnasielærerne/gymnasierne. Plan: 
Når den nye bestyrelse er konstitueret efter næste generalforsamling skal der tages 
nye tiltag for at øge synligheden.  
 

e. Indsigelse imod lovgivning vedr. fertilitetsbehandling af nært beslægtede: EØ har 
kontaktet fertilitetslægerne og disse afventer svar på spørgsmål til ministeriet vedr. 
sager hvor beslægtede ikke kan få PGD. Bestyrelsen vurderer fortsat, at der ikke er 
lægefaglig begrundelse for at nægte fertilitetsbehandling til fætter-kusine par. Plan: 
Afventer ministeriets svar.  

   
 

4. Planlægning af lægedage: Klinisk genetik har fået en session på ca. tre timer ved de årlige 
lægedage i Bellacentret i uge 46, 2016. ”Undervisningen” vil være en kombination af 
forelæsning med cases samt spørgsmål: Christina Fagerberg og Elsebet Østergaard har 
meldt sig som undervisere.   
 

5. Evt.  
 

a. Kurser på hjemmesiden: DSMG har fået en forespørgsel om hvorvidt 
uddannelseslægernes kurser kan komme på DSMGs hjemmeside. AMJ undersøger 
sagen og skriver til Marianne Schwartz.  
 

b. Laboratoriegenetikere: UU2 har forespurgt bestyrelsen om mulighed for at man 
centralt i DSMG kan opbevare ansøgninger/officielle papirer. Det aftales, at disse 
kan opbevares i digital form i sekretariatet. Der kan skrives til AMJ.  

 
c. Forsikringslovgivning: BD informerer om at 1.forslag til den nye lovgivning vedr. 

forsikringer nu er tilgængelig på retsinfo.dk  
  

6. Planlægning af næste bestyrelsesmøde: Efter generalforsamlingen konstitueres den nye 
bestyrelse og næste møde aftales dermed.   

  
  

 
 

Med venlig hilsen 
 

Anne Marie Jelsig 
 


