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Kursus i Onkogenetik 

 

 

 

Genetisk diagnostik – Genetisk rådgivning – Familieudredning 

 

En kursusrække for dig der arbejder med onkogenetisk udredning og rådgivning. 

Opstart efterår 2022. 
 

 

Kontaktperson: 

Ved spørgsmål kan genetisk vejleder Marianne Lodahl, Afdeling for Genetik, 

Rigshospitalet kontaktes på tlf. 20 52 93 74 eller mail marianne.lodahl@regionh.dk 

 

Onkogenetik

Mammacancer 

Ovariecancer

Colorectalcancer

Polypose

Nyrecancer

Malignt melanom

Særlige 
cancersyndromer

Prostatacancer

Somatisk genetik

Ventrikelcancer

Hæmatologi

Pancreascancer

Neurofibromatose

Retinoblastom
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Kursusrække i onkogenetiske sygdomme 

DSMG’s ”Uddannelsesgruppe til genetisk vejlederuddannelse” har, i samarbejde med 

ledelserne fra de klinisk genetiske afdelinger, planlagt en kursusrække indenfor 

onkogenetiske sygdomme.  

 

Målgruppe: 

Kursusrækken udbydes primært til genetiske vejledere på de klinisk genetiske 

afdelinger i Danmark. Såfremt der er andre interesserede med lignende funktioner, 

kan de søge om optagelse. 

 

Undervisningsform: 

Undervisningen foregår online a´2 timer, i alt 7 gange, i perioden fra oktober 2022 til 

maj 2023. Underviserne er læger fra de klinisk genetiske afdelinger.  

 

Tilmelding: 

Tilmelding på mail til: Marianne Lodahl: marianne.lodahl@regionh.dk med oplysning om 

navn og ansættelsessted. Skriv gerne ”DSMG onkogenetik” 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 d.1-10-2022 

Efter tilmeldingsfristen vil du modtage besked med link til onlineundervisningen 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 der optages på kurset, vil der være en betaling på kr. 500,- i alt 

til DSMG.  

 

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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Datoer og indhold:  

 

4-10-2022 kl. 13-15: Malignt melanom og særlige cancersyndromer 

Underviser: Karin Wadt 

 

16-11-2022 kl. 13-15: Colorectalcancer og polypose 

Underviser: Karina Rønlund 

 

12-1-2023 kl. 13-15: Prostatacancer, somatisk genetik og ventrikelcancer 

Undervisere: Lise Graversen og Christina Daugaard Lyngholm 

 

1-2-2023 kl. 13-15 : Neurofibromatose og retinoblastom 

Underviser: Pernille Axél Gregersen 

 

9-3-2023 kl. 13-15 : Hæmatologi og pancreascancer 

Underviser: Anne Marie Jelsig 

 

19-4-2023 kl. 13-15: Mammacancer og ovariecancer 

Underviser: Charlotte Lautrup 

 

11-5-2023 kl. 13-15: Nyrecancer 

Underviser: Malene Lundsgaard 

 

 

 

 

 

 

 

 


