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Referat af bestyrelsesmøde i DSMG, torsdag den 15. januar 2015 klokken 11.00-14.00 på 
Klinisk Genetisk Afdeling, OUH 
 
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 (se www.dsmg.dk) 
Referatet godkendes. 

 
2. Status på kommende møder for medlemmerne 

 GF den 21. april 2015. Videnskabeligt program? 
Emnet bliver Epigenetik og relevante foredragsholdere adspørges. 

 Internatmøde den 6-7. nov 2015. Emne? 
Vi stiler mod at emnet bliver embryologi. 

 Evt. indkomne ansøgninger til videnskabelige møder (jan 2015: cfDNA2015) 
Der bevilliges 5000 kr. til en posterpris til ’2nd international meeting on cell-free 
DNA’ (JMH). 

 
3. Opfølgning af eventuelle beslutninger fra sidste bestyrelsesmøde 

 Specialeplanen. Status?  
Den nyreviderede form af vores specialeplan afventes retur fra 
sundhedsstyrelsen. Fristen for ansøgning om specialefunktioner er rykket fra 
1/3 til 1/6-2015. 

 Guidelines. Status? Herunder vedhæftede mail ang. prediktiv testing 
arbejdsgruppen. 
BD og JMH formulerer et svar til arbejdsgruppen. 

 Fællessekretariat for hovedkursusleder og DSMG. Status? 
Afventer afklaring, formentligt indenfor 3 mdr. 

 National database over NGS-fund via DCCR. Status? 
Afventer tilbagemeldinger. 

 Web strategi for hjemmesiden  
BD og PT kigger hjemmesiden igennem og sørger for at forældet information 
slettes. 

 PASS pedigree og evt. bestyrelsesinvolvering i processen 
Bestyrelsen har sendt en forespørgsel til klinisk genetisk udvalg og PASS 
styregruppen og afventer deres respons. 

 Exomsekventering arbejdsgruppen har returneret revideret information og 
samtykkeerklæring (vedhæftet) 
Bestyrelsens kommentarer meldes retur til arbejdsgruppen (KG og JMH) mhp. 
at sende den reviderede udgave i høring inden GF. 

 Plan for uddeling af ESHG tur. YG har takket nej til at stå for processen. 
Vi udlodder den blandt selskabets medlemmer, som er under 35 år, via 
nyhedsmailen. 
 

4. Eventuelt 

 Udpegning til Det Rådgivende Udvalg for Specialeplanlægning 2015-18: Tre 
poster ledige som LVS-repræsentanter (se vedhæftede mail samt tre 
dokumenter) 
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Vi bør opstille en repræsentant. Deadline er 23/1-15. Bestyrelsen vil søge 
kandidater og afklare punktet via mail snarest. 

 
5. Kommende bestyrelsesmøder 

Fredag den 20. marts 2015 kl. 11-14 på RH. 
  

 
Med venlig hilsen 
 
Pernille Tørring 
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