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Referat: Bestyrelsesmøde i DSMG 
 
 

Tid og sted: Tirsdag d.10.januar 2017 kl. 10-14.00 på Rigshospitalet, indgang 67  
 

Tilstede: Elsebet Østergaard (EØ), Lotte Risom (LR), Charlotte Brasch Andersen (CBA), Thomas 
Dyrsø Jensen (TJ) og Anne Marie Jelsig (AMJ, referent)  
 

 
 

1. Godkendelse af referat fra sidste bestyrelsesmøde. 
Godkendes. AMJ sørger for at det lægges på hjemmesiden.  

 

2. Status på kommende møder for medlemmerne 
 

a. Årsmøde november 2017: Datoen er 10-11.november 2017. Vi fortsætter med at 
afholde årsmødet på Nyborg strand. Mulige overordnede emner diskuteres og 
onkogenetik vedtages.  Programmet planlægges af AMJ i samarbejde med 
Henriette Roed. Muligheden for at medtage postere fastholdes og på GF skal der 
gøres opmærksom på dette. AMJ skriver til Katja Venborg vedr. arrangering. Til 
næste møde skal vi gøre Nyborg Strand opmærksom på, at der skal være flere 
muligheder for at tilmelde sig halve og hele dage.  
 

b. Generalforsamling: Info: Kirkesalen er booket af AMJ til 4.4.17 kl.12-17.00. 
Programmet diskuteres: Sabine Grønborg har accepteret invitation. Henrik 
Stranneheim inviteres (LR).  

 

c. Tordenskjoldsmøde: Afholdes 1.-2.februar 2017.  Ca. 17 deltagere. Alt er planlagt 
og mail vedr. praktiske forhold sendt ud til deltagerne.  

 

3. Opfølgning fra sidste møde og nye ting:  

 

a. Oplæg fra Lotte Krogh vedrørende kommissorier til udvalg for 

laboratoriegenetik: Bestyrelsen har vurderet, at der pt. ikke er behov for et udvalg 
vedrørende laboratoriegenetik.  Det har været svært at vurdere behovet og svært 
definere et egentligt formål.  
 

b. Kommissorium svar database, oplæg fra bestyrelsen: Bestyrelsen er særdeles 
positiv overfor en national database og nedsættelse af et udvalg desangående. EØ 
har lavet forslag til kommissorium, som udsendes til bestyrelsen sammen med 
nærværende. Derefter skrives til diverse afdelinger.  

 

c. Ansøgning om støtte til møde om cellefrit DNA (mail 19/12): Bestyrelsen har 
besluttet at støtte mødet med 5000 kr. AMJ besvarer henvendelsen. 

 

d. Bestyrelsesmedlemmers adgang til arkiverede mails, høringssvar og lign. 

Kan vi lave en struktur for dette? Kan eventuelt tilgås via hjemmesiden. 
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Bestyrelsen er enig i at hjemmesiden grundigt bør revideres evt. med nyt design, 
og EØ taler med Peter Hjortshøj ang. tidshorisont samt mulighed for at arkivere 
høringsvar mv. 

 
 

e. Opfølgning på diskussion på årsmødet om guidelines, fx hvem må foretage 

genetisk rådgivning, evt. udarbejdelse af holdningspapir om dette. Diskuteres. 
EØ foreslår at vi i plenum skal tage en diskussion om, hvad vi vil i specialet? Hvad 
skal vi i bestyrelsen? Hvad skal vi arbejde på? Kan eventuelt diskuteres lørdag på 
årsmødet, og der kan udsendes spørgeskema inden. Punktet sættes også på til 
næste møde.  
 

f. Forslag om at arbejde på at ændre navn på specialet: Forslag fra EØ om at 
skifte navn på specialet, så det flugter med udlandet fx ændres til ”Klinisk Genetik 
og genomisk medicin” eller ”Klinisk Genetik og genomik”. EØ skriver til SST om 
denne mulighed og punktet tages op til GF. 
  

g. Nyt design af hjemmeside se punkt d) 
 

h. Orientering om deltagelse i diverse møder om personlig medicin. Anne-Marie 
Gerdes og EØ har deltaget i diverse møder vedr. personlig medicin. Arbejde pågår.  
 

i. DSMGs 40 års jubilæum 2018: 4.maj 2018 (GF 10/4). Diskuteres. Forslag til 
lokalisationer: Domus Medica el. Carlsberg, EØ skriver til senior medlemmer af 
DSMG mhp. speakere.  

 

j. UU2 vedrørende indmelding i DSMG: Man kan betragtes som værende medlem 
når sekretæren har svaret den person, der ønsker at indmelde sig, men formelt 
skal alle medlemmer have 14 dages mulighed for at gøre indsigelser mod 
indmeldelsen.  
  

k. Udvalg på hjemmesiden: AMJ skriver til diverse udvalg mhp. opdatering og 
kommisorier..  

 

Evt. 
 

l. Guideline vedrørende genetisk test af børn: EØ kontakter arbejdsgruppen mhp. 
overblik og videre færd.  

 

m. Høring ved. ændring af bekendtgørelse om humane væv og celler: AMJ 
kontakter Karin Watt.  

 
 

Næste møde vil være et telefonmøde tirsdag d.28.februar 2017 kl.10.00-12.00 

 
  

 
 

Med venlig hilsen 
 

Anne Marie Jelsig 
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