DANSK SELSKAB FOR MEDICINSK GENETIK

Referat
Ordinær generalforsamling i DSMG, Tirsdag 4. april 2017 kl. 13-17 i, Kirkesalen, 15. etage,
Odense Universitetshospital

1. Valg af dirigent
Mette Christensen vælges som dirigent.
2. Formandens beretning om selskabets virksomhed
Formand Elsebet Østergaard aflagde rapport. Rapporten kan ses på DSMG’s
hjemmeside.
3. Rapport fra selskabets stående udvalg og råd








Udvalg vedrørende Klinisk Genetik: Rapport ved Elsebet Østergaard: Der har
ikke været afholdt møder i det forløbne år, men der er jævnligt kontakt
mellem udvalgsmedlemmer fx i forbindelse med nedsættelse af
arbejdsgrupper.
Uddannelsesudvalget: Rapport ved Elsebet Østergaard: Udvalget har i det
forløbne år primært arbejdet med bidrag til dimensioneringsplan. Derudover
er den nye kursusrække i forbindelse med den nye målbeskrivelse iværksat.
Udvalget arbejder nu på at tilpasse målbeskrivelsen samt oprette et casekartotek. Derudover diskuterer man oprettelse af en ekspertuddannelse for
speciallæger fx i onkogenetik, neurogenetik mv. Sidstnævnte blev kort
diskuteret og sat i forhold til slutstillinger samt positionering i forhold til
andre specialer. Anne Frederiksen er udtrådt af uddannelsesudvalget og ny
formand er Lone Sunde.
Uddannelsesudvalg for klinisk laboratoriegenetikere (UU2): Rapport ved
Lotte Risom: UU2 har arbejdet med en opdatering af målbeskrivelsen, der kan
findes på DSMGs hjemmeside. Flere er indskrevet på uddannelsen og 10
personer har fået den europæiske certificering. Der er desuden dannet en
scient-gruppe under UU2 med Dorte Lildballe som formand.
Interessegrupper: Yngre genetikere: Rapport ved afgående formand for
Yngre Genetikere Line Borgwardt: Yngre Genetikere har haft fokus på
dimensioneringsplanen, hvor der har været udarbejdet et dokument vedr.
Yngre Genetikeres holdning til denne, som er sendt til Uddannelsesudvalget.
Yngre Genetikere har afholdt formøde før årsmødet samt et fyraftensmøde i
januar med blandt andet Han Brunner. Nyvalgte til bestyrelsen er Sophia
Hammer-Hansen, RH, Stine Kristensen, OUH samt Lise Graversen, AUH.
Marlene Djursby blev genvalgt som repræsentant i uddannelsesudvalget.
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Pass styregruppe: Der blev ikke aflagt rapport.
Pass arbejdsgruppe: Der blev ikke aflagt rapport.
Kodningsudvalg: Der blev ikke aflagt rapport.
Website udvalg: Rapport blev aflagt ved Anne Marie Jelsig. Hjemmesiden er
gennemgået ved udvalgets medlemmer, der finder at hjemmesiden markant
skal opdateres. Der arbejdes på nyt design samt en mulighed for at logge ind
og opbevare dokumenter på selve hjemmesiden.



Udvalg til genetisk assistent uddannelse: Der blev ikke aflagt rapport, men
de genetiske vejledere har snart fælles møde. I den forbindelse kontakter
DSMGs sekretær gruppen for at undersøge muligheden for at
bibeholde/nedlægge udvalget.
Udvalg vedrørende videnskabelige møder: Rapport ved DSMGs sekretær: Da
bestyrelsen samt andre uden for udvalget de seneste år har stået for
arrangering af videnskabelige møder, vælges det at nedlægge udvalget. Dette
er godkendt af udvalgets nuværende medlemmer Lone Sunde, Anne
Skakkebæk samt Karen Grønskov.





Udvalg vedr. den elektroniske rekvisition: Rapport ved Lotte Krogh: Udkast
til rekvisition er pt. hos MedCom.



Styregruppen for guidelines: Rapport ved Charlotte Lautrup: Der arbejdes for
øjeblikket på to guidelines: Maternel kontaminering samt guideline for
genetisk test for børn.



Følgegruppe for onkogenetik: Rapport ved Lotte Krogh: Onkogenetisk
følgegruppe har nedsat en række arbejdsgrupper, der skal se på følgende
områder: kontrolprogram ved mutationer i TP53, genpanel i forbindelse med
udredning for CRC (ikke Lynch), kontrolprogram for FAP/A-FAP/MYTUH,
HBOC, vurdering af histologi ved ovariecancer, revision af guidelines for
klassifikation af mamma-ovariecancer, guidelines til Peutz-Jeghers syndrom,
kontrolprogram knyttet til mamma-ovariecancer samt forslag til national
guideline for genetisk udredning af patienter med ovariecancer. Derudover
har følgegruppen efter diskussion fundet at der ikke er grund til at opretholde
anbefalingen af en kontrolblodprøve i forbindelse med genetiske analyser.
Dette er relevante laboratorier orienteret om, og man må så lokalt lægge en
linje for hvorledes det enkelte sted foretrækker analyserne udført. Derudover
er det besluttet af antallet af deltagere til følgegruppen udpeges ud fra
befolkningsgrundlaget i de enkelte regioner. Den onkogenetisk ansvarlige fra
hver region skal som udgangspunkt deltage. Der stiles mod to møder pr. år og
derudover afholdes kliniske konferencer hver anden måned med bredere
deltagelse end udvalget. Formandskabet går på skift og næste formand er
således Anne-Bine Skytte fra AUH.



Følgegruppe for kardiogenetik: Rapport ved Thomas Dyrsø: Der er i
følgegruppen blevet afholdt et enkelt møde ved Tordenskjoldsmødet, hvor
man har besluttet at foreslå, at der udarbejdes en guideline vedrørende
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udredning og opfølgning ved aneurismesygdom, herunder også abdominale
og cerebrale aneurismer, med forankring i guideline-gruppen. DSMG’s
bestyrelse har bakket op om forslaget.


Følgegruppe vedr. prænatal array: Rapport ved Christina Fagerberg: Der har
været afholdt to møder i det forløbne år. Her har man arbejdet på at ensrette
tolkning af fund ved prænatale array analyser samt udarbejde en skabelon for
rubricering af fund.



Arbejdsgruppe: Prænatale invasive laboratorieanalyser i Danmark. Der blev
ikke aflagt rapport.



DSMGs arbejdsgruppe: National Svardatabase: Selskabets sekretær
orienterede om, at arbejdsgruppen omtrent er nedsat, men at der mangler
svar fra enkelte selskaber samt udpegning af formand.



UEMS: (Union Européenne des Médecins Spécialistes), Section of Clinical
Genetics: Rapport ved Jens Michael Hertz, der sammen med Birgitte Diness er
selskabets repræsentanter i UEMS. I UEMS blev der i det forløbne år arbejdet
på at ændre specialets navn samt på en europæisk harmonisering af
speciallægeuddannelsen.

4. Fremlæggelse af det reviderede regnskab og budget til godkendelse.
Fastsættelse af kontingent. Kasserer Lotte Risom aflagde rapport. Regnskab for
2016 og budget for 2017blev godkendt. Medlemskontingentet er uændret.
5. Valg af formand: Elsebet Østergaard blev valgt som formand i 2015 for en toårig
periode og er således på valg. Elsebet Østergaard genopstiller. Elsebet Østergaard
blev genvalgt.
6. Valg af bestyrelsesmedlemmer:


Anne Marie Jelsig blev valgt i 2015 for en toårig periode og er således på
valg. Anne Marie Jelsig genopstiller. Anne Marie Jelsig blev genvalgt.



Thomas Dyrsø Jensen blev valgt i 2016 for en toårig periode og er således
ikke på valg.



Charlotte Brasch-Andersen blev valgt i 2016 for en toårig periode og er
således ikke på valg.



Lotte Risom blev valgt i 2016 for en toårig periode og er således ikke på
valg.

7. Valg af to revisorer og en revisorsuppleant:
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Revisor Henriette Roed Nielsen blev genvalgt i 2014 for en treårig
periode og kan ikke genvælges. Der skal således vælges en ny revisor.
Trine Hammer stillede op som eneste kandidat og blev valgt.



Revisor Allan Højland blev valgt i 2015 for en treårig periode og er
således ikke på valg.



Revisorsuppleant Sara Markholt blev i 2015 valgt for en treårigperiode
og er således ikke på valg.

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


Afdelingslæge Tina Hjortshøj Duelund blev i 2016 valgt for en treårig
periode og er således ikke på valg.



Overlæge Uffe Birk Jensen blev genvalgt for en treårig periode i 2016
og er således ikke på valg.

9. Eventuelt: Der blev afslutningsvist afholdt en kort diskussion vedr. ændring af specialets navn
fra klinisk genetik til evt. klinisk/medicinsk genetik og genomisk medicin. Der var opbakning
til at bestyrelsen går videre med at ændre specialets navn.

Referent: Anne Marie Jelsig
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