
VERKSAMHETSBERÄTTELSE 2015
Professionsföreningen Sveriges Sjukhusgenetiker

 Styrelsen består av en representant från varje avdelning för Klinisk genetik i landet (Umeå, 
Stockholm, Göteborg, Linköping och Lund; Uppsala är vakant). Styrelsen har under året 
utgjorts av: 
Umeå: Anna Norberg, ordförande
Stockholm: Johanna Lundin, vice ordförande
Göteborg: Lena Samuelsson, ledamot
Linköping: Pia Palmebäck och Anna Bremer, ledamöter
Lund: Emma Mårtensson, ledamot

 I samband med årsmötet den 29 januari 2015 ordnades två utbildningsdagar för personal inom 
klinisk genetik på Radison Blu Hotel Arlanda, arrangerad av Klinisk genetik i Umeå.

 SFMGs styrelse fick i samband med årsmötet 2014 en skriftlig förfrågan från SSG kring att se 
över sjukhusgenetikers utbildning och examination. På årsmötet 2015 beslöts det att SFMGs 
styrelse lämnar ärendet vidare till den nybildade utbildningsgruppen inom SFMG. Som 
representanter i denna grupp ingår en sjukhusgenetiker från varje avdelning för Klinisk 
genetik: Malin Berggren (Göteborg, sammankallande), Anna Norberg (Umeå), Johanna 
Lundin (Stockholm), Emma Mårtensson (Lund) och Anna Bremer (Linköping). Uppsala är 
vakant.
Den 22 maj samt 3 december 2015 träffades SFMGs utbildningsgrupp och SSGs styrelse på 
Arlanda för att gemensamt arbeta med utbildningsfrågor för sjukhusgenetiker. Det togs fram 
ett nytt förslag för utbildningsprogram samt en blankett för ansökan om examination, som är 
tänkt att presenteras på SFMGs årsmöte 2016. De största förändringarna i
utbildningsprogrammet är att doktorsexamen anges som förkunskapskrav för att kunna antas 
som biträdande sjukhusgenetiker samt att utbildningsplanen bör godkännas inom 6 månader 
efter påbörjad utbildning. Det kommer även att tas fram ett förslag på ett dokument 
(checklista) för examinationen i syfte att kvalitetssäkra denna.

 Styrelsen har skapat en så kallad metodlista för sjukhusgenetikerna, där kontaktuppgifter, 
anställningsort- och år, huvudsakliga specialområden etc ska finnas med, för att ge en bra 
överblick över alla sjukhusgenetiker samt underlätta vid kontakt med kollegor. Det är önskvärt 
att listan fylls i av alla sjukhusgenetiker, oavsett om man är under utbildning eller inte är 
medlem i föreningen.

 Den 12 oktober 2015 deltog Johanna i en workshop i Stockholm. Inom Naturvetarna finns 
flera specialistgrupper som tillsammans utgör en viktig del av hälso- och sjukvårdens 
laboratorieverksamhet och som är en nödvändig förutsättning för rätt diagnos och 
behandlingsgrundande underlag. Syftet med workshopen var bland annat att gemensamt skapa 
en strategi för hur kvaliteten på verksamheten ska kunna säkras och de naturvetenskapliga 
professionernas ställning stärkas.

 Den 13-14 november 2015 deltog Anna i Naturvetarnas kongress i Stockholm. Kongressen 
hålls vart 3:e år och är viktig för att välja ny styrelse samt bestämma inriktning för förbundets 
verksamhet under kommande treårsperiod. Rösträtt har endast de 50 kongressombud från hela 
landet som medlemmarna själva har valt. Här deltog även Jenni Jonasson, sjukhusgenetiker 
från Umeå och lokal facklig representant, i egenskap av kongressombud för norra valkretsen.



 Inom Naturvetarna pågår ett intensivt arbete för nya specialistbeteckningar och förändringar 
av Arbetsidentifikation (AID) inom kommuner och landsting. AID är ett centralt 
klassificeringssystem som identifierar rimligt homogena arbetsuppgifter för att jämförelser ska 
kunna göras. För närvarande hamnar sjukhusgenetikerna i en samlingsetikett ”Andra 
specialiteter inom hälso-och sjukvård” (208015) tillsammans med bl.a optiker och apotekare.
Det finns även landsting som valt att klassificera sjukhusgenetikerna under AID-koden 
”Sjukhuskemist” (208011), vilket gör att rättvisande statistik inte går att få fram. SSG vill att 
det ska finnas en egen AID-kod för sjukhusgenetiker, vilket kommer att förbättra 
förutsättningarna för jämförande statistikunderlag, strukturerad fortbildning och gynnsammare 
löneutveckling. Under hösten 2015 har Naturvetarnas utredare Kristofer Jervinge samlat in 
underlag på förslag till revideringar av AID, och här har SSG lämnat ett förslag från 
sjukhusgenetikerna. Detta dokument ”Ny etikett för sjukhusgenetiker” skickades ut för 
granskning till alla sjukhusgenetiker i landet den 11 november 2015. Preliminär tidsplan 
framöver är att Naturvetarnas utredare bearbetar alla inkomna förslag och förankrar dem i 
Akademikeralliansens statistikgrupp fram till februari 2016, och att det därefter sker 
partsgemensam bedömning av förslagen i den centrala arbetsgruppen, för att slutligen ha ett 
färdigt förslag på reviderad AID i december 2016. 

 Under 2015 har en sjukhusgenetiker godkänts av SFMG: Anh Nhi Tran, Stockholm, som 
examinerades i Umeå av Irina Golovleva och Eva-Lena Stattin.

 Det aktuella saldot i SSGs kassa uppgår den 2015-12-08 till 55.000 kr, och finns samlat via 
Naturvetarnas konto. Som professionsförening får SSG årligen ett verksamhetsbidrag på 
10.000 kr från Naturvetarna.

 En kort beskrivning av föreningen och dess styrelse finns numera på Svensk förening för 
medicinsk genetiks (SFMG) hemsida: http://sfmg.se/arbetsgrupper/ssg/, där även protokoll 
från årsmöten, verksamhetsberättelser och länkar samlas. Information om föreningen finns 
även på Naturvetarnas hemsida om professionsföreningar: 
http://www.naturvetarna.se/Medlem/Professionsforeningar/. 

 Medlemsantalet uppgår till 29 st, vilket motsvarar flertalet av de sjukhusgenetiker som är 
anställda vid Klinisk genetik på orterna ovan. Medlemskap i SSG kostar inget, men man måste 
vara medlem i Naturvetarna (vilket för närvarande kostar 240 kr/mån).
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