DANSK SELSKAB FOR MEDICINSK GENETIK
08.11.15

Referat af bestyrelsesmøde i DSMG, den 7. november 2015.
Til stede: Anne Marie Jelsig, Birgitte Diness, Pernille Tørring, Elsebet Østergaard (referent). Afbud
fra Karen Grønskov.

1. Godkendelse af referat fra sidste bestyrelsesmøde.
Dette punkt nåede vi ikke, sættes på til næste møde..
2. Henvendelse fra ESHG vedr. indsigelse for ny lovgivning mod medicinsk apparatur (EØ)
I henvendelsen opfordres de videnskabelige selskaber til at kontakte relevante politikere
etc. med indsigelse mod paragraf 268 og 271 i en planlagt EU-lov vedr. medicinsk
apparatur. Elsebet sender materiale til de øvrige bestyrelsesmedlemmer per mail.
3. Eventuelt
a. Generalforsamlingen d. 26/4-2016. Emnet fastlægges til neonatalscreening for cystisk
fibrose.
b. DSMG har indstillet Niels Tommerup til Marie og August Krogh-prisen.
Henvendelse fra Eurordis vedr. indstillinger til hæderspriser. Deadline er overskredet for i
år, men DSMG bør indstille et medlem næste år.
c. DSMGs kodningsudvalg: Lotte Krogh (LK) har meddelt at hun går af som formand.
Udvalget har pt. ingen formand. LK foreslår at udvalget nedlægges. Bestyrelsen (BD)
anmoder kodningsudvalget om en status mhp. stillingtagen til udvalgets berettigelse
fremover. Desuden skal vi bede om status over hvor langt arbejdet er ift. et nyt
kodningssystem.
d. Ved DSMG årsmødet var der en diskussion vedr. udmeldinger i sædbanksager. AMJ
kontakter klinikledelserne om problemets omfang mhp. om der er grundlag for at afholde et
møde om emnet.
e. Henvendelse fra DBCGs genetiske udvalg om mandat til at kontakte DSKO og DSOG
mhp. organisering af tværfagligt samarbejde vedr. BRCA-screening ved ovariecancer. AMJ
svarer at bestyrelsen godkender dette.
f. Der var diskussion på DSMG mødet om et evt. møde vedr. organisering af
laboratoriefunktioner. Dette har været diskuteret i forbindelse med arbejdet med
specialeplanen uden at man nåede til nogen konklusion. Emnet kan overvejes til et
fremtidigt møde i DSMG-regi.
g. Kort orientering fra EØ om arbejdet i SSTs arbejdsgruppe vedr. prænatal diagnostik.
h. EØ deltager som DSMG-repræsentant i møde d. 30/11 vedr. neonatalscreening for
cystisk fibrose, som nu er godkendt.
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