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Formandens beretning 

I bestyrelsen fik vi efter GF 2021 hurtigt fordelt arbejdsområder og ansvar. Dorte er fortsat, som 
vores hårdtarbejdende uundværlige sekretær i selskabet. Lone har som næstformand med stort 
overblik for både forskning og uddannelse kunnet styre os igennem mange forespørgsler i årets løb, 
samt fået iværksat vores nye DSMG forskningspris og pris komite. Susanne har fortsat sit arbejde 
som kasserer og holdt styr på tallene. Helena har kastet sig over opgaven med at få vores sociale 
medier på plads og fået hjemmeside og nyhedsbrevene frem i et nyt og flot format. Som tidligere i 
DSMG har vi også haft hjælp fra Jette Bune Rasmussen til at holde styr på de løbende opdateringer 
af hjemmesiden. Mange tak for jeres store arbejde! 

2021 blev igen et år med masser af Corona aflysninger og få fysiske møder, men også 
et år, hvor vi havde fundet modellen med virtuelle møder.  Der er bla blevet afholdt spændene 
fyraftensmøder om PRS. Dette format fungerer godt til formålet og giver mulighed for stor og aktiv 
deltagelse i hele landet.  

Der er fortsat mulighed for at afholde Tordenskjoldsmøder, men det er ikke helt blevet efterspurgt 
måske fortsat grundet Coronaens skygge. Det er vores indtryk, at arbejdet i arbejdsgrupper og 
GEN’nets i høj grad har fungeret på teams. Vi har dog også glædet os utroligt meget til at ses igen 
til det fysiske årsmøde. 

Nyborg Strand er fortsat rammen om vores årsmøder, der har været forslag om andre mindre og lidt 
mere hyggelige steder, men der er ikke så mange muligheder med et selskab af vores størrelse, 
omend vi fortsat er åbne for at afsøge alternativer. Heldigvis er servicen på Nyborg Strand helt i 
top. Som noget nyt har vi inviteret sponsorer med som en stand på årsmødet, dette for ,at vi holder 
os åbne for dialog med private aktører. I fremtiden, vil der formentligt være behov for mere af dette 
med tanke på præcisionsmedicinske muligheder.    

I årets løb har der igen været stor aktivitet i Det Nationale Genomcenter, NGC. 
DSMG er fortsat stærkt repræsenteret i de mange udvalg i NGC og der tilkommer hele tiden nye 
specialistnetværk. Vi forsøger at få indflydelse og hjælpe med vores ekspertise til at få de bedste 
løsninger i sidste for at hele landets patienter får et relevant og ensartet tilbud om genetisk 
udredning. Det kræver store samarbejdskundskaber og forhåbentligt kan alle timerne i længden 
omsættes til øget kendskab til vores arbejde med genetikken. Således at vi er synlige 
samarbejdspartnere for de mange klinikere, der nu skal til at gå i gang med genetiske analyser som 
mange slet ikke kendte til tidligere. 

Vi har nu så mange udvalg og man kan ikke sidde med alle steder hvor man har en 
faglig interesse. I forskellige udvalg både internt og eksternt og repræsenterer en person ofte en 
større gruppe kolleger i hjemme på afdelingen eller indenfor eget arbejdsområde i landet. Det er her 
vigtigt, at vi alle husker, hvem vi repræsenterer i udvalgsarbejdet og at vi giver god feedback til 
kollegerne på området og også spørger ledelserne på, om de kan stå inde for de beslutninger der 
tages. På den måde bliver vores udvalg stærkere, mere beslutningsdygtige og breder sig længere ud 



 
til mange flere medlemmer. Synlighed er vigtigt både indadtil såvel som udadtil, som vi også har 
hørt om som deltema ved årets møde. 

Vi har i årets løb også fundet, at der var tid til at sætte habilitet på dagsordenen. Det er 
blevet tydeligt i sammenhæng med NGC, men også i vores guidelinegrupper og forskellige udvalg i 
DSMG. I bestyrelsen har vi taget de indledende skridt til at få habilitetserklæringer indført. Det er 
ikke noget, der er en nem opskrift på, men vi er enige i bestyrelsen om at vi er nødt til at have 
åbenhed og klarhed over hvilket arbejde, der giver udfordringer, når det kommer til habilitet. Vi vil 
i 2022 arbejde på at få skrevet gode opskrifter på habilitet og beslutningsdygtige deltagere ind i 
diverse af selskabets kommissorier og vil formentligt i den kommende tid bede om medlemmernes 
hjælp til dette.  

Slutteligt vil jeg på bestyrelsens vegne gerne takke alle jer medlemmer, der arbejder flittigt i vores 
mange udvalg GEN’ets og på anden vis repræsenterer DSMG, det er helt utroligt at fornemme, hvor 
mange der byder ind, samarbejder og når langt i vores indflydelse og udbredelsen af den genetiske 
ekspertise. 

 

Bitten Schönewolf-Greulich, 

Nyborg, den 1. april 2022 


