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Genetisk diagnostik – Genetisk rådgivning – Familieudredning
En kursusrække på 10 for dig, som arbejder med genetisk udredning og rådgivning.
Opstart 27.05.2021
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Kursusrække i almene genetiske sygdomme
I takt med at flere genetiske vejledere involveres i udredning af patienter med almene
genetiske sygdomme, er der opstået et behov for kompetencer inden for dette område.
DSMG’s ”Uddannelsesgruppe til genetisk vejlederuddannelse” har i samarbejde med
ledelserne fra de klinisk genetiske afdelinger planlagt en kursusrække på 10 gange
inden for forskellige almene genetiske sygdomsgrupper.
Målgruppe:
Kurserne udbydes primært til genetiske vejledere, men andre interesserede, som har
lignende arbejdsfunktioner, kan søge om optagelse.
Undervisningsform:
Undervisningen foregår online 2 timer ca. én gang om måneden. Underviserne er
speciallæger fra klinisk genetiske afdelinger.
Tilmelding:
Tilmelding på mail til: susanne.o.jensen@rsyd.dk med oplysning om navn og
ansættelsessted. Skriv gerne ”DSMG kursus” i overskriften.
Som udgangspunkt gælder tilmelding for hele kursusrækken. Hvis du er forhindret i at
deltage enkelte gange, kan du selvfølgelig deltage i de kursusdage, der er mulige for
dig.
Sidste frist for tilmelding er 17.05.21.
Efter tilmeldingsfristen vil du modtage besked med link til online undervisningen samt
evt. forslag til forberedende læsning til første undervisningsdag. Du vil herefter 1-2
uger før hver undervisningsdag modtage nærmere information.
Betaling:
Kursusrækken er gratis for genetiske vejledere på de klinisk genetiske afdelinger. For
andre interesserede er der en betaling på kr. 500,- i alt til DSMG. Beløbet bedes
indbetalt til DSMG på Reg.nr. 1551, Konto nr. 7340249 (Danske Bank) senest den
17.05.21.
Kursusbevis:
Der udstedes et kursusbevis til deltagerne, når kursusrækken er færdig.
Kursusbeviset vil indeholde information om omfang af deltagelse i kurset: helt kursus
eller dele af kursusrækken.
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Indhold og datoer:
27.05.21 kl. 13-15: Neuropædiatri, udviklingshæmning (f.eks. Fragilt X).
Underviser: Bitten Schönewolf-Greulich, Rigshospitalet.
07.09.21 kl. 13-15: Muskelsvindssygdomme.
Underviser: Jens Michael Hertz, Odense Universitetshospital.
04.10.21 kl. 13-15: Kaskadescreening ved recessive sygdomme, f.eks. Cystisk Fibrose.
Underviser: Matthias Smith, Rigshospitalet.
11.11.21 kl. 13-15: Hørelse og syn.
Underviser: Tue Diemer, Aalborg Universitetshospital.
08.12.21 kl. 13-15: Neurologi (voksen) f.eks. Huntingtons Chorea (repeatsygdomme).
Underviser: Mathilde Lauridsen, Sygehus Lillebælt, Vejle.
13.01.22 kl. 13-15: Nyre-, lever- og gastrointestinale sygdomme.
Underviser: Maria Rasmussen, Sygehus Lillebælt, Vejle.
04.02.22 kl. 8.30-10.30: Kardiologi og lunge.
Underviser: Birgitte Diness, Rigshospitalet.
14.03.22 kl. 8.30-10.30: Hud og bindevæv.
Underviser: Malene Djursby, Rigshospitalet.
07.04.22 kl. 13-15: Hyppige genetiske tilstande, f.eks. Alfa-1-antitrypsinmangel,
Hæmokromatose, Faktor V Leiden, Familiær Hyperkolesterolæmi.
Underviser: Flemming Skovby, Sjællands Universitetshospital, Roskilde.
27.04.22 kl. 13-15: Hæmatologi og immunsystem.
Underviser: Anne Marie Jelsig, Rigshospitalet.

Kontaktperson:
Ved spørgsmål kan genetisk vejleder Susanne O. Jensen, Klinisk Genetisk Afdeling,
Odense Universitetshospital, kontaktes på tlf. 6541 3207 eller mail
susanne.o.jensen@rsyd.dk

