
  
 
 
Generalforsamling i Dansk Selskab for Medicinsk Genetik, den 6. april 2019 i Nyborg.  

Formandsberetning 

Efter generalforsamlingen i 2018 konstituerede bestyrelsen sig med Dea Svaneby som næstformand, 

Mathilde Lauridsen som sekretær, Lotte Risom som kasserer, Anne Marie Jelsig som medlem af 

bestyrelsen, og undertegnede som formand.  

Der har ikke været afholdt internatmøde siden sidste generalforsamling, da bestyrelsen som en 

forsøgsordning på baggrund af forslag ved seneste årsmøde i år har lagt årsmøde og generalforsamling 

sammen.  Da generalforsamlingen som udgangspunkt skal ligge i april måned, er der gået 1½ år siden sidste 

årsmøde. Næste årsmøde og generalforsamling er planlagt til d. 24. – 25. april 2020 og bliver denne gang 

afholdt på Munkebjerg Hotel i Vejle, da Nyborg Strand ikke har plads. Det er i år ellers 3. år årsmødet 

afholdes på Nyborg Strand og der er generelt stor tilfredshed med Nyborg Strand som kursussted.  

Vi har i bestyrelsen haft meget at lave i det forgangne år, og har været få om opgaverne bl.a. pga. 2 gange 

barsel. Bestyrelsen har derfor i en periode haft hjælp til pasning af sekretæropgaver af Line Nicolaisen fra 

Klinisk Genetisk Klinik på Rigshospitalet, som takkes for indsatsen.  Bestyrelsen oplever en stigende mængde 

henvendelser bl.a vedr. høringssvar via LVS og udpegning af DSMG-medlemmer til diverse råd og udvalg. 

Især ifm lovforslaget vedr Det Nationale Genomcenter, hvor DSMG var høringspart via LVS, fik vi mange 

gode input fra medlemmerne. Vi ser travlheden som et positivt signal om at klinisk genetik er og også i 

fremtiden bliver et meget vigtigt speciale. 

Vi er efterhånden ved at få opbygget en solid tradition med et årligt Tordenskjoldsmøde, som er en god 

lejlighed til at komme i dybden med nogle emner og også ses på tværs af landet, især nu hvor 

generalforsamling og årsmøde er lagt sammen, så der kun er ét årligt fælles møde. Næste 

Tordenskjoldsmøde er planlagt til november 2019. 

Det årlige ESHG-møde afholdes i år i Göteborg og vi er som i 2017 hvor mødet afholdtes i København blevet 

bedt om at bidrage med ”local chairs” – tak til dem der har meldt sig. Ifm ESHG-mødet i 2018 blev der 

afholdt prøveeksamen for en europæisk speciallægeeksamen i UEMS-regi og for første gang afholdes i år 

rigtig eksamen ifm ESHG-mødet. Bestyrelsen vil gerne opfordre til at læger på sidste del af 

hoveduddannelsen eller nyuddannede speciallæger melder sig til eksamen 

 

Der har i SST-regi været nedsat en arbejdsgruppe som har set på om nogle af nogle af kurserne i de 

laboratoriemedicinske specialer kunne lægges sammen. Der blev afholdt to møder og sammenfattende var 

konklusionen at der var for stor forskel på specialerne til at der var særlig meget vundet ved fælles kurser.  

 

Guidelines mv vedr. omfattende genomundersøgelse er opdaterede i 2018 og ligger på hjemmesiden og 

samtykkeblanketten har dannet udgangspunkt for udarbejdelsen af Det Nationale Genomcenters 

samtykkeblanket. 

 

DSMG er repræsenteret i stort set alle udvalg i Det Nationale Genomcenter, enten ved direkte udpegning 

eller udpegning via fx en region. Den betydeligt lettere adgang til genomsekventering kommer uden tvivl til 



  
 
 
i høj grad at præge vores speciale fremover, på den positive side vil flere patienter få en diagnose hurtigt, 

men man kan godt blive bekymret for om andre specialer med mindre eller ingen erfaring i tolkning af data 

vil rekvirere en genomsekventering og selv tolke og rapportere data og hvad det vil betyde for 

patientudredningen. Det er vigtigt at vi i klinisk genetik viser og fortæller om vores kompetencer på det 

område, både i de arbejdsgrupper og udvalg vi er repræsenteret i, på vores hospitaler og på møder og 

konferencer, for at give en forståelse af at det kræver en kæmpe viden at sidde med den type data i 

diagnostisk sammenhæng, så danske patienter får den bedst mulige udredning.   

 

Anne Marie Jelsig udtræder af bestyrelsen efter fire år og jeg vil gerne takke for det kæmpe arbejde hun 

har lagt i bestyrelsen, specielt de tre år hun har fungeret som sekretær. Derudover har Dea Svaneby valgt at 

udtræde efter 1 år i bestyrelsen og undertegnede går af efter fire år som formand. Til slut skal der lyde en 

stor tak til de medlemmer der ikke allerede er nævnt, som i diverse udvalg og råd har ydet en stor indsats 

for selskabet. Jeg vil også gerne takke de mange medlemmer jeg har arbejdet sammen med igennem mine 

år som formand, og så vil jeg sige held og lykke med arbejdet til den nye bestyrelse vil skal vælge lidt 

senere.  

 

Elsebet Østergaard, 

København, den 5. april 2019. 


