
Dagsorden – generalforsamling i DSMG april 2021  
Dato: 16.04.2021 12.00-14.00 

Hvor: online – link udsendes til tilmeldte medlemmer (80 deltagere logget på teams) 

Referent: Inge Søkilde Pedersen 

1. Valg af dirigent 
Morten Dunø har på forhånd meldt sit kandidatur som dirigent for online generalforsamling 

Konstaterer at GF indkaldt rettidigt og lovlig 

2. Formandens beretning om selskabets virksomhed 
v/ formand Birgitte Diness  

Kun 6 mdr siden sidste GF pga corona. En del aktiviteter har selvsagt været påvirket af corona. 

Hovedparten af selskabets aktiviteter i denne periode bliver præsenteret under rapportering fra selskabets 

udvalg og råd. 

Opfordring til at råd og udvalg melder tiltag/aktiviteter til sekretæren, så det kan komme i nyhedsbrev. 

Fokus har i perioden været på beskrivelse af de genetiske ekspertnetværk.  

På  uddannelsesområdet har der været følgende aktiviteter: 

 KLGer har revideret målbeskrivelse 

 Speciallægeuddannelsen til revision 

 Genetiske vejledere har taget initiativ til fælles kursusrække 

 

I forbindelse med udsendelsesrækken: ’Gentesten der ændrede mit liv’, gik vi som selskab ind i en dialog 

om de ukorrektheder, der var i programmet. Henvendelse fra ansatte på RH til pressen førte til at 

programmet blev taget af sendefladen 

 

Samspillet med NGC har fyldt og fylder meget. Kvalificering af de 34 forslag til nye sygdomsgrupper foregik i 

løbet af 3 uger hen over efterårsferien. Trods den korte tidsfrist lykkedes det at levere et konstruktivt 

bidrag. 

 

DSMG har nedsat en gruppe for DSMG‐repræsentanter i NGCs specialistnetværk. Formålet er at sikre, at vi 

er klædt godt på til at være sparringspartner for NGC  

 

Jette Bune takkes for indsats for hjemmesiden.  

 



3. Rapporteringer fra selskabets udvalg og råd 
Skriftlig rapport fremsendes (som powerpoint); præsentation til selve generalforsamlingen er 
valgfrit  

Udvalg under DSMG 

Udvalg vedrørende Klinisk Genetik (KGU) ved Birgitte Diness 

Kører efter planen 

Uddannelsesudvalget (UU1) ved Tina Duelund (ikke tilstede) 

Se slides 

Uddannelsesudvalget for kliniske laboratoriegenetikere (UU-KLG) ved Charlotte B. Andersen 

Se slides 

15 under uddannelse 8 RH, 4 OUH, 3 AUH, 2 AAUH 

Målbeskrivelse ændret med det formål at inkludere folk der ikke er ansat på en KGA (kræver 

forhåndsgodkendelse blandt andet til godkendelse af fokuseret ophold) 

Kompetencekort under revision 

Arbejde med autorisation/myndighedsgodkendelse foregår på flere niveauer. Vi har nu opbakning fra 

Danske Regioner. 

EBMG har åbnet mulighed for udeophold i andet EU lab (1‐5 dage) 

 

Udvalg vedr. genetiske vejledere ved Marianne Lodahl 

Se slides 

Efterspørger deltagere fra AAUH og Vejle 

Charlotte BA byder ind med session om fortolkning af svære genetiske varianter 

Ekspertuddannelsesudvalget v/ Lone Sunde 

Tre medlemmer udpeget før GF skal vælges officielt i dag. Maria Rasmussen, Karin Wadt og Lotte Risom 

blev valgt 

Yngre genetikere ved Søren Færgemann  

Se slides 

Styregruppen for guidelines ved Pernille Tørring (se udvalgets nye opgavebeskrivelse på dsmg.dk) 

Se slides 

22 godkendte guidelines 6 under revision, 8 har overskredet dato, 9 under udarbejdelse 

DSMG skal orienteres og godkende, hvis man vil deltage i andre selskabers guidelines på vegne af 

specialet/selskabet. 



 

Etisk Udvalg ved Anne-Marie Gerdes (se udvalgets nye kommissorium på dsmg.dk) 

Se slides 

Interesserede kunne melde sig – afspejles i sammensætningen. 

Spgs fra Ida Vogel. Ny problemstilling omkring ægdonorer kunne være relevant at tage op. 

Opfordring til at melde sig, hvis man brænder for emnet 

 

Kodningsudvalget ved Lillan Bomme Ousager (ikke tilstede) 

Se slides 

Udvalg vedrørende national svardatabase ved Lotte Krogh 

Se slides 

CGI leverandør 

Kobling/snitflade til DCCR skal undersøges nærmere 

Udvalg vedrørende det gode genetik svar ved Lotte Krogh 

Se slides 

Laboratorie-IT-infrastrukturudvalget (LIIU) ved Lotte Krogh 

Se slides 

Roskilde – ny repræsentant Heidi Hvid Nielsen. Tina har fået nyt arbejde 

 

Pass (dansk stamtræsdatabase) styregruppe ved Anders Bojesen 

Se slides 

Vejle/Roskilde mangler at komme på. Mette orienterer om processen i Vejle: gentagne henvendelser til 

lokale IT afdeling, ikke meget fremdrift. Ingen oplysning om arbejdet fra Roskilde. 

 

Pass arbejdsgruppe ved Anne Marie Jelsig 

Se slides 

Fælles instruks kommer på hjemmesiden. 

 

GENet 

1. EndoGENet ved Anja Frederiksen 
Se slides 



Diskussion af hvordan man sikrer sig at DSMGs repræsentanter er godt klædt på til arbejdet i NGCs 

specialistnetværk. Sikrer opmærksomhed på at man er DSMGs repræsentant. Forslag om 

ImmunGENet 

 
2. hæmGENet, ved Mette Klarskov Andersen se slides 
3. KardioGENet ved Birgitte Rode Diness se slides 
4. NeuroGENet ved Tue Diemer se slides 
5. OnkoGENet ved Karina Rønlund se slides 
6. OftalmoGENet ved Mette Bertelsen se slides Flemming Skovby fra Roskilde mangler på slide 

over medlemmer 
 

7. PrænatalGENet ved Tina Duelund Hjortshøj (ikke tilstede)se slides  
 

Ligger i forlængelse af prænatale følgegrupper, som primært har arbejdet med array. Har brugt meget tid 

på kontakt med NGC om fostersamtykket. Fortsat udfordringer omkring forståelse af samtykket, der læses 

forskelligt af genetikere og føtal medicinere. 

 
8. SjældneGENet ved Elsebet Østergaard se slides 

Deltagere: Inge, Irene, Jenny, Pernille, Maria, Martin, Charlotte, Christina, Elsebet, Jakob 

 
9. GENet overordnet opsamling ved formand for GENet styregruppen ved formanden for 

DSMG, Birgitte Diness 
Formænd udgør tværgående gruppe 

Formænd er blevet bedt om at komme med bud på afgrænsning for deres eget GENet. 

Efterfølgende skal styregruppen se på overlap. 

Susanne kommenterer på det muligt uheldige for styregruppen at mange GENet skifter formand 

1.5. Her kunne forskydning overvejes. Charlotte foreslår, at problemstillingen kan løses ved, at det 

ikke nødvendigvis er formand der er med i styregruppen. Birgitte påpeger at det vil kræve ændring 

af kommissoriet. 

 
 

Udvalg hvor DSMG er repræsenteret 

Følgegruppe for analyse af biobankområdet ved Mads Thomassen 

Elsebet spørger til sammenhæng med RBGB (her hører genetikbiobanken til). Det fremgår ikke klart 

 

De lægevidenskabelige selskabers repræsentantskab ved Tina Duelund Hjortshøj (ikke tilstede) 
//Elsebet Østergaard?? 

Irene: Koordineret arbejde omkring ’Vælg Klogt’ kampagne? Bitten har tilmeldt sig seminar. 

 

UEMS ved Birgitte Rode Diness  

Se slides 

Kommenterede [SEB1]: Hvad betyder det? Er det 
Elsebets spørgsmål eller Mads´ svar? 



4. Fremlæggelse af det reviderede regnskab til godkendelse og 
fastsættelse af kontingent  
ved Susanne E. Boonen 

Se slides 

Regnskab godkendt 

5. Valg af formand 
Formand Birgitte Diness blev valgt som formand 2019 og er således på valg. Birgitte genopstiller 
ikke. 

Der skal derfor vælges en ny formand. 

Bitten Schönewolf-Greulich har rettidigt meldt sit kandidatur 

Bitten vælges og takker for valget 

6. Valg af bestyrelsesmedlemmer 
Lone Sunde blev valgt i 2019 for en toårig periode og er således på valg. Lone genopstiller 

Inge Søkilde Pedersen blev i 2019 valgt for en toårig periode og er således på valg. Genopstiller 
ikke. 

Susanne E. Boonen blev valgt i 2020 for en toårig periode og er således ikke på valg.  

Dorte L. Lildballe blev valgt i 2020 for en toårig periode og er således ikke på valg.  

Der skal derfor vælges to nye bestyrelsesmedlemmer. 

 

Lone Sunde genopstiller 

Helena Gásdal Karstensen har rettidigt meldt sit kandidatur 

Helena vælges og takker for valget 

7. Valg af to revisorer og en revisorsuppleant 
Revisor Trine Hammer blev valgt i 2020 for en treårig periode og er således ikke på valg. 

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

Allan genvælges 

Revisorsuppleant Sara Markholt blev genvalgt i 2018 for en treårig periode og således på valg. 
Sara genopstiller. 

Sara genvælges 

8. Valg i henhold til § 6 
De Lægevidenskabelige Selskabers repræsentantskab:  



Overlæge Tina Hjortshøj Duelund blev genvalgt for en treårig periode i 2019 og således ikke på 
valg.  

Overlæge Elsebet Østergaard blev i 2019 valgt for en treårig periode og er således ikke på valg. 

9. Punkt fra Birgitte Diness: Dannelse af et UU-0  
Der stillet forslag om at der under DSMG nedsættes et forum for de, der underviser i klinisk genetik 
prægraduat. Forslagsstiller introducerer. 
Stor interesse for et sådant forum til at skabe national ensartethed . De, der ønsker at deltage kan 
sende mail til Birgitte.rode.diness@regionh.dk for at komme med på mailingliste. 

10. Punkt fra Christina Fagerberg: Præimplantationsgenetisk test 
hos konsangvine par i Danmark 
PGT er juridisk ikke en mulighed for konsangvine par. Det er relevant at drøfte om/hvordan vi som 
selskab kan medvirke til at det ændres. Oplæg ved forslagsstiller i forhold til at nedsætte en 
arbejdsgruppe med interesse herfor. 

Foreslår at genoptage indsatsen  for at konsangvine par ikke diskrimineret ved ønske om PGT. DSMG 

støtter op om processen. Christina vil gerne bidrage og efterspørger folk, der vil involvere sig. Søger 

samarbejde med center for menneskerettigheder og fertilitetslægerne. Beder de forskellige afdelinger 

tælle op hvor mange par de har haft i løbet af de sidste år, hvor det ikke har været muligt at tilbyde PGT 

pga konsangvinitet. Elsebet foreslår kobling til problemstilling vedr mitochondriesygdom og cytoplasma‐

donation. 

Anne‐Marie Gerdes varsler at etisk udvalg vil drøfte, om videre behandling kunne være i dette forum. 

Laura Roos og Elsebet Østergaard (flere?) meldte sig også som villige til at indgå i arbejdsgruppe om emnet. 

 
 

11: Punkt fra Lone Sunde: klinisk brug af polygenic risk 
scores/multifaktoriel etiologi 
Forslagsstiller præsenterer emnet mhp nedsættelse af interessegruppe 

Se slides 

DSMG‐seminar i efteråret 

Inspireret af NSHG‐PM webinar: Genomic risk and its use in disease prevention 

Dem der gerne vil deltage i planlægningen kan kontakte l.sunde@rn.dk 

 

12. Indkomne punkter 
Ingen yderligere punkter er rettidigt indkommet 



13.Eventuelt 
 
 


