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REFERAT: Generalforsamling Dansk Selskab for Medicinsk Genetik, 6.april 2019, Nyborg strand  
 
 
 

1. Valg af dirigent: Charlotte Brasch Andersen vælges.   
 

2. Formandens beretning om selskabets virksomhed. Se særskilt dokument.  
 

3. Rapport fra selskabets stående udvalg og følgegrupper:  
 

▪ Udvalg vedrørende Klinisk Genetik: v/Elsebet Østergaard: Udvalget udgøres af 
samtlige klinikchefer/ledende overlæger fra landets afdelinger samt 
formanden for DSMG. I det forløbne år har der været afholdt to møder. 
Generelt oplever man stigende aktivitet, da de samme medlemmer også 
sidder i udvalget vedr. Det Nationale Genomcenter. Man har endvidere 

diskuteret udformning af en ekspertuddannelse i klinisk genetik på 

foranledning af uddannelsesudvalget. Derudover har man diskuteret en 
række henvendelser fra cand.scient’er uden for klinisk genetik vedr. om de 

kunne godkendes som klinisk laboratoriegenetiker; dette har man givet afslag 
på.   

▪ Uddannelsesudvalget (UU1): Opslag til H-stillinger: v Lilian Bomme Ousager. 
Udvalget har i det forløbne år arbejdet med justeringer af målbeskrivelsen. 
De første læger, der har fulgt den nye målbeskrivelse, er snart færdige  og det 
har været et større arbejde end forventet. Derudover er der blevet arbejdet 
med opdatering af den faglige profil. Endvidere har man diskuteret 
ekspertuddannelse.  

▪ Uddannelsesudvalg for klinisk laboratoriegenetikere (UU2): v  Lotte Risom. 
Man har i udvalget taget initiativ til et molekylærgenetisk kursus for 
laboratoriegenetikere. Læger kan søge om deltagelse såfremt der er ledige 
pladser. Det første kursusprogram er udsendt. Man arbejder desuden på om 

der kan laves fælles kurser med klinisk biokemi.  
▪ Udvalg vedrørende Det Nationale Genomcenter sv.t. Klinisk Genetisk Udvalg – 

se under dette.  

▪ Kodningsudvalget: v Birgitte Diness. Udvalget består af medlemmer fra hver 
KGA og man arbejder på muligheder for at kode fremtidige aktiviteter fx ifm. 

multidisciplinære konferencer og når en pt. ses efter en tidligere 
risikovurdering.  

▪ Udvalg vedrørende national svardatabase: v. Lotte Krogh Her arbejdet man 
på en fælles labportal sammen med repræsentanter for klinisk biokemi. Man 

arbejder mod en fælles patologi- og genetikdatabase.  
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▪ Udvalg til vedr. genetiske vejledere: v Marianne Lodahl. I det forløbne år har 
man arbejdet med oprettelsen af en reel uddannelse til genetisk vejleder, 
herunder arbejdet med indhold i uddannelsen. Derudover er der et stort 
ønske om videreuddannelse for de nuværende vejledere. Et udkast til indhold 
i uddannelsen ligger på hjemmesiden.  

▪ Styregruppen for guidelines:  v Henriette Roed. Der har ikke været afholdt 
møder i udvalget. De guidelines, som der pt. arbejdes på, præsenteres kort. 
herunder evt. guideline vedr. samtykke mm (juridisk guideline) (vil bliver 
diskuteret i bestyrelsen) , guideline vedr. PGD/PGS samt autismeguideline. 

▪ Web-udvalg: V Trine Bjørg Hammer:  I det forløbne år har man primært 
arbejdet med vedligeholdelse af hjemmesiden og man har fået en it-kyndig 
medarbejder på Kennedy Centret (Jette Bune) til at overtage 
webmasterfunktionen. Udvalget forslår at udvalget nedægges og at man i 
bestyrelsen udpeger en webside-ansvarlig, der kan være kontaktperson til 

arbejdet med Jette Bune.  
▪ Yngre genetikere: v formand for YG: I det forløbne år har man primært haft 

fokus på undersøgelse af arbejdsglæde hos YG medlemmer. Derudover har 
man afholdt et fyraftensmøde. Der har været afholdt generalforsamling dd. 

og man har ved samme lejlighed diskuteret målbeskrivelsen og udarbejdet 
ideer til justeringer, der sendes til relevante.   

▪ Udvalg vedr. elektronisk rekvisition: v Lotte Krogh. Rekvisitionen er blevet 
leveret fra Medcom og kan bruges primært inden for regionerne.  

▪ Pass  (dansk stamtræsdatabase) styregruppe: v Anders Bojesen: Der har 
været meget travlt i udvalget ifm. opdatering af det nuværende 
stamtræsprogram. Der har været afholdt månedlige møder og man har siden 
august 2018 haft en ekstern konsulent og en projektleder som 
fuldtidsmedhjælper. Den nye version skulle leve op til gældende standarder. 
og udrulles i april 2019. Vejle og Roskilde forventes også at blive en del af 
databasen.   

▪ Pass arbejdsgruppe Har ikke haft aktivitet, da den nye version af Pass 
afventes.   

▪ Lægevidenskabelige selskabers repræsentantskab: Ved Uffe Birch. Ikke 
nævneværdig aktivitet fra DSMGs medlemmer i det forløbne år.  

▪ UEMS: v Birgitte Diness: Her har man primært arbejdet på en fælles eksamen 
i klinisk genetik samt arbejdet på at styrke samarbejdet meld genetiske 

vejledere og laboratoriegenetikere.   
 

▪ Følgegrupper:  
o Følgegruppe vedr. prænatal array: Ved Christina Fagerberg: Der har 

været afholdt ét møde. Udvalget har primært arbejdet på at lave en 
opgørelse vedr. kategorisering af varianter.  

o Følgegruppe for neurogenetik: Ved Sine Væth: Udvalget består af 1-2 
repræsentanter fra alle afdelinger. Udvalget er velfungerende  og man 

diskuterer bl.a. cases vedl videokonf hver tredje måned.  
o Følgegruppe for sjældne sygdomme: Ingen møder i det forløbne år. 

.   
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o Følgegruppe for onkogenetik: v Charlotte Lautrup: Flere møder i det 
forløbne år, hvor man primært har arbejdet med guidelines for 
udredning af mammacancer, polyposeguidelines og guidelines for Li 
Fraumeni. Karin Wadt er ny formand for udvalget dd.  

o Følgegruppe for kardiogenetik: v Birgitte Diness Primært arbejdet med 
aneurismeguidelines.  

 
 
 
 
 

4. Fremlæggelse af det reviderede regnskab og budget til godkendelse. Ved kasserer 
Lotte Risom: Regnskabet fremlægges og godkendes. Vedr. Tordenskjoldsmøder 
kommenteres det fra publikum, at man bør overveje om DSMG skal betale, idet 

der er tale om arbejde, der hjælper til driften på afdelinger.  
 

5. Valg af formand: Elsebet Østergaard blev genvalgt som formand i 2017 og har i 
alt siddet i fire år. Der skal vælges ny formand. Birgitte Diness stiller op som 

formand og vælges.   
 

6. Valg af bestyrelsesmedlemmer:                                                                                               
 

Anne Marie Jelsig blev genvalgt i 2017 for en toårig periode og udtræder således af 
bestyrelsen.  

 
Lotte Risom blev genvalgt i 2018 for en toårig periode og er således ikke på valg.  
 
Mathilde Lauridsen blev valgt i 2018 for en toårig periode og er således ikke på valg. 
 
Dea Svaneby har valgt at træde ud af bestyrelsen efter et år.  
 

Inge Søkilde og Lone Sunde vælges til bestyrelsen.  
 

 
7. Valg af to revisorer og en revisorsuppleant:  

 
● Revisor Trine Hammer blev valgt i 2017 for en treårig periode og er 

således ikke på valg.  
● Revisor Allan Højland blev genvalgt i 2018 for en treårig periode og er 

således ikke på valg.  
● Revisorsuppleant Sara Markholt blev genvalg i 2018 og er således ikke 

på valg.   
 

8. Valg i henhold til §6.  
 

De Lægevidenskabelige Selskabers repræsentantskab:  
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Afdelingslæge Tina Hjortshøj Duelund blev valgt for en treårig periode i 2016 og 
således på valg. Tina Hjorthøj Duelund genopstiller og genvælges.  
 
Overlæge Uffe Birk Jensen blev genvalgt for en treårig periode i 2016. Uffe Jensen 
kan således ikke genvælges. Elsebet Østergaard vælges til posten uden 
modkandidater.  
 

 
9. Eventuelt: Lotte Risom holdt en kort takketale til afgående formand Elsebet Østergaard, der 

har ydet en stor indsats for specielt og selskabet.  
 

Referent: Anne Marie Jelsig  
 

 


