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En diskussion kring att bilda en professionsförening för sjukhusgenetikerna hölls vid ett öppet 
möte för sjukhusgenetikerna tillsammans med Naturvetarnas Klara Rapp, i samband med 
Svensk Förening för Medicinsk Genetiks årliga möte (Stallet), 2012-01-26. Vid mötet utsågs 
representanter till den blivande styrelsen från vardera av universitetssjukhusen i Lund, 
Göteborg, Stockholm, Uppsala och Umeå. Dessa representanter träffades på Naturvetarnas 
kansli 2012-05-02 för ett konstitutionerande styrelsemöte/uppstartsmöte, under vilket följande 
poster tilldelades: 
 
Ordförande – Emma Mårtensson (Lund) 
Vice ordförande – Berivan Baskin (Uppsala) 
Kassör – Anna Norberg (Umeå) 
Ledamot – Margareta Nordling (Göteborg) och Agne Liedén (Stockholm) 
 
Styrelsen har sedan dess per telefon hållit fyra protokollförda sammanträden, samt haft 
regelbunden kontakt via e-mail.  
 
Utskick av information till medlemmarna via e-mail har skett kontinuerligt under den gångna 
perioden. I samband med Stalletmötet 2013 hölls även ett informations- och diskussionsmöte 
för medlemmarna, där styrelsen bl.a redogjorde för verksamheten under det gångna året och 
planerat arbete inför kommande år. 
 
Medlemsantalet uppgår till 29st, vilket motsvarar 94% av de sjukhusgenetiker som är anställda 
vid de kliniskt genetiska avdelningarna på orterna ovan. 
 
Den 9-10 november 2012 hölls Naturvetarnas kongress i Nynäshamn, vid vilken Emma 
närvarade som inbjuden gäst i egenskap av ordförande för SSG. SSG lämnade, tillsammans 
med Svenska Sjukhusfysikerförbundet, Dietisternas Riksförbund, Biomedicinska 
Analytikerföreningen och Naturbrukslärarförbundet, en motion angående karriärstegar för 
Naturvetare inom kommuner och landsting till kongressen. Motionen bifölls, vilket innebär att 
Naturvetarnas styrelse under kongressperioden 2013-2015 ska tillsätta en arbetsgrupp som 
verkar för införandet av specialistkoder för naturvetare i AID-systemet, samt att skapa egna 
AID-koder för de yrkeskategorier som idag saknar sådana. 
 
På initiativ från Naturvetarna har ett arbete påbörjats under 2013 för att tydliggöra 
Naturvetarnas roll i vården (del av det hälso- och sjukvårdsprojekt Naturvetarna ska arbeta med 
under kongressperioden 2013-2015). I detta arbete har SSG representerats av Emma och 
Margareta, som har närvarat vid två, respektive en, workshop om ämnet.  
 
Den 21 januari 2013 höll föreningen, i samarbete med Klinisk genetik i Göteborg, en utbildning 
för sjukhusgenetiker kring Next Generation Sequencing. 
 
Styrelsen har till SFMGs årsmöte 2014 lämnat förslag på ändringar i utbildningsprogrammet för 
sjukhusgenetiker, m.a.p. förkunskapskrav och kvalitetssäkring av examinationen. 
 
En kort beskrivning av föreningen finns på Naturvetarnas websidor om professionsföreningar. 
 
Styrelsen har deltagit i arbetet att skapa en enhetlig och EU-erkänd yrkestitel/roll för 
sjukhusgenetiker som är verksamma i Europa. Detta arbete drivs av en kommité utsedd av 
ESHG (European Society of Human Genetics). Styrelsen har även förmedlat information om 
professionen till Naturvetarna i syfte att bevaka hanteringen av EUs yrkeskvalifikationsdirektiv. 



 
 
 
Den 14 oktober 2013 höll Naturvetarna förbundsråd i Stockholm. Ingen av styrelse-
medlemmarna hade möjlighet att närvara vid detta möte. 
 
Den 14 mars 2013 deltog Emma i Naturvetarnas ordförandenätverksträff för professions-
föreningar. 
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