Yngre Genetikere
Referat, ordinær generalforsamling 2021
D. 17.06.2021 kl. 16 over Zoom

1. Valg af ordstyrer og referent
 Ordstyrer: Søren Færgeman
 Referent: Saga Eiset
2. YGs beretning fra det forgangne bestyrelsesår v/ formand Søren Færgeman
Nuværende bestyrelse blev valgt i september sidste år, forskubbet pga corona
og således et kort bestyrelsesår. Bestyrelsen konstituerede sig således:
 Formand: Søren Lejsted Færgeman (KGA AUH)
 Næstformand: Trine Maxel Juul (KGA OUH)
 Sekretær: Saga Eiset (ph.d.-studerende AUH)
 Suppleanter: Maria Therese Schelde (KGA OUH) og Malene Bøgehus
Rasmussen (KGK RH)





Vi har i bestyrelsesåret haft tre fokuspunkter:
Debat og undervisning: Primært gennem vores traditionelle Fyraftensmøder.
Vi afholdt i februar et fyraftensmøde om alternative karrieremuligheder for
genetikere med oplæg af Nynne Lykke Christensen (Yngre Læger), Dea
Svaneby (Klinisk Genetiker ved Cryos) og Dorthe Crüger (Koncerndirektør,
Region Hovedstaden).
I maj afholdt vi et møde om uddannelsen i Klinisk Genetik i Danmark, med
deltagelse af Irene Kibæk (ledende overlæge, KGA Aalborg) og Thomas Dyrsøe
(UAO, Klinisk Genetik Vejle og ny formand for uddannelsesudvalget). Fokus var
primært at afdække forskelle og ligheder i den måde uddannelse og
logbogskompetencer varetages på ved landets klinisk genetiske afdelinger. Der
var meget interesse for årshjulskonceptet som har sin oprindelse i Aalborg.
Politik: YG har via DSMG og EU forsøgt at følge med i implementeringen af EU
2017/746 direktivet, som omhandler produktlovning indenfor IVDR (In Vitro
Diagnostic Medical Device Regulation). Vi har været bekymret (ligesom Gunnar
Hauge fra ESHG) for om direktivet kommer til at påvirke muligheden for at
foretage genetiske in house analyser på klinisk genetiske afdelinger i Danmark.
Dette kunne medføre en svækkelse i forståelsen af genetik, og samtidig kan
definitionsretten af hvad der er patogent og benignt indenfor variantfortolkning
glide specialet af hænde, og overgå til private firmaer, som det tidligere er set
indenfor BRCA1-2.
I YG ser vi en stor værdi i at specialet fremover vil indeholde både klinik og
paraklinik. Derfor skrev Søren Færgeman til EU med flere spørgsmål og fik svar
i marts 2021, hvilket er delt med DSMG. Det vigtigste element i dette svar var at
direktivet er omfattet af ”principle of subsidiarity i EU”, hvilket betyder at EUs
nationalstater vil stå for tolkning og implementering af direktivet (indtil videre
lægger Lægemiddelstyrelsen op til en tolkning som er i de klinisk genetiske



afdelingers favør). Vi ser frem til fortsat dialog om direktivet frem til dets
implementering i maj 2022.
Organisationen i YG: Vi har fået ny mail og G-drev til deling af filer. Vi har også
arbejdet med at revidere foreningens vedtægter - de nuværende vedtægter er
fra 2011 og sidenhen er der kommet flere genetikere til. Vi har rundsendt vores
forslag til ændringer af vedtægter hvor vi blandt lægger op at bestyrelsen kan
udvides således at alle uddannelsesafdelinger er repræsenterede.

3. YGs fyraftensmøder - idéer til emner og diskussion af format
Generelt positivt at holde fyraftensmøder over Zoom, da det gør det nemmere
at deltage – selvom der selvfølgelig går noget tabt ved at vi ikke mødes fysisk.
Der er enighed om atfastholde tidspunktet (kl. 16).
Af idéer til emner nævnes Forbrugergenetik, alle opfordres til at skrive til YG
hvis de har ønske til et emne.
I efteråret har vi planlagt et fyraftensmøde med Peter K.A. Jensen, og har også
et fyraftensmøde om etik i tankerne.
4. Afstemning om vedtægtsændringer jf. vedhæftede forslag
Alle forslag vedtages enstemmigt. Dog gør Marie Skov Hvidbjerg opmærksom
på, at ordlyden i Ændringsforslag 7,§7a gør, at suppleanter også vælges for to
år, ikke et år som hidtil. Dette var ikke tilsigtet. Jf. vedtægterne skal
ændringsforslag meldes senest tre uger før GF, og vi kan derfor ikke ændre
ordlyden nu. Forslaget stemmes igennem for at vi kan udvide bestyrelsen,
herefter må en ny paragrafændring til afstemning næste år, hvor ordlyden
ændres så suppleanter vælges for ét år.
5. Valg af bestyrelse
 Søren Færgeman er valgt for en to-årig periode, og er ikke på valg
 Saga Eiset er valgt for en to-årig periode, og er ikke på valg
 Trine Maxel Juul, overgik i forrige periode fra suppleant til bestyrelse,
genopstiller ikke
 Malene Bøgehus Rasmussen (suppleant) er på valg, genopstiller ikke
 Maria Therese Schelde (suppleant) er på valg, genopstiller til bestyrelsen
Nyopstillere:
 Simone Rask fra KGA Aalborg
 Line Nolting fra KGK RH
Ingen øvrige kandidater melder sig, hvorfor der ikke afholdes afstemning. Den nye
bestyrelse består således af 5 medlemmer med fin fordeling mellem afdelingerne.
Der er ingen suppleanter. Konstituerende bestyrelsesmøde vil blive afholdt i august.
6. Eventuelt
Ingen punkter

