
 
   

 
Protokoll fört vid årsmöte för Svensk Förening för Medicinsk Genetik, torsdag den 25/1 2018, 

Sigtunahöjden konferenshotell, Sigtuna 
 
 
§1 Mötets behöriga utlysande 
 
Årsmötet förklarades behörigen sammankallat. 
 
§2 Val av ordförande och sekreterare för årsmötet 
 
Anna Öfverholm valdes till ordförande och Sofia Thunström till sekreterare. 
 
§3 Val av justeringsmän 
 
Lovisa Lovmar och Anders Gummesson valdes till justeringsmän. 
 
§4 Godkännande av dagordning, ev övriga frågor anmäls 
 
Erik Iwarsson anmäler en kortare dragning angående möjligheten att upprätta en riktlinje för 
genetisk testning vid låg risk. 
 
§5 Verksamhetsberättelse för 2017 
 
Verksamhetsberättelsen upplästes. 
 
I samband med detta erhöll Maria Sobol från Uppsala och Karin Svensson från Lund diplom  
för att ha uppfyllt kraven för att godkännas som sjukhusgenetiker respektive genetisk  
vägledare av SFMG. 
 
§6 Ekonomisk rapport och revisionsberättelse 
 
Den ekonomiska rapporten samt revisionsberättelsen föredrogs av ekonomiansvarig Anna  
Erlandsson respektive revisor Erik Björck.  
 
§7 Beviljande av ansvarsfrihet för styrelsen verksamhetsåret 2017 
 
Styrelsen beviljades ansvarsfrihet för verksamhetsåret 2017. 
 
§8 Val av revisor och suppleant  
 
Erik Björck omvaldes till revisor och Kristina Karrman till suppleant. 
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§9 Fastställande av årsavgift för 2018 
 
Beslut om oförändrad årsavgift, 200 kr.  
 
§10 Förslag från SLS nämnd till medlemmar och sektioner angående ny modell för medlemskap 

Styrelsen informerar om förslag för ny modell för medlemskap i SLS. SFMG är både en sektion inom 
SLS och en specialitetsförening inom SLF. Nu önskar SLS ändra modell för medlemskap, istället för att 
som individ lösa medlemskap i SLS föreslås sektionerna (och därmed alla sektionens medlemmar) 
vara medlemmar. Detta väcker bl a frågor om SLS syfte och om SFMGs syfte och dubbla roller.  

Beslut att styrelsen bevakar frågan och återkommer när SLS har ett mer konkret förslag. 

§11 Förslag från styrelsen till årsmötet att SFMG byter namn från Svensk Förening för Medicinsk 
Genetik till Svensk Förening för Medicinsk Genetik och Genomik. Detta skulle i så fall innebära en 
ändring av text i stadgarna. 
 
Hans Ehrencrona redogjorde för en mindre omvärldsanalys gällande benämning på organisationer 
och föreningar inom ämnesområdet medicinsk genetik i Europa och USA. Efter diskussion om för- 
och nackdelar med namnbyte hölls en öppen omröstning: 
  
Beslut med mer än 2/3 majoritet att föreningen byter namn till Svensk Förening för Medicinsk 
Genetik och Genomik.  
 
§12 Rapporter från arbetsgrupper och associerade nätverk 
 

1. Onkogenetisk arbetsgrupp: Rapport från Erik Björck. Gruppen arbetar aktivt med bl a revision 
av nationella vårdprogram för cancer.  Se verksamhetsberättelse för mer info. 
 

2. Kardiogenetiskt nätverk: rapport från Catarina Lundin. Nätverket är en expertgrupp 
associerad till Svensk kardiologisk förening. Just nu pågår bl a arbete med att ta fram 
riktlinjer för familjer med ärftlighet men negativ genetisk utredning. Möten hålls två ggr/år i 
samband med andra stora kardiologiska möten. 

 
3. Hematologisk arbetsgrupp: Ingen information. 

 
4. Sveriges sjukhusgenetiker: Malin Berggren gick igenom ett förslag till reviderade 

utbildningsprogram. Syftet med revisionen är att öppna för godkännande av 
sjukhusgenetiker i andra verksamheter än klinisk genetisk sådan.  
 
Beslutas att detta går på remissrunda och sedan fattas beslut genom styrelsen. 

 
5. Svensk förening för genetiska vägledare: Charlotta Ingvoldstad informerade bl a om att det 

kommit publikationer kring teamarbete och genetisk vägledning. 
 

6. ST-läkarnas nätverk: Bianca Tesi samt Angelica Delgado Vega berättade att man börjat med 
nationella ST-föreläsningar via Skype. Målet för 2018 är fyra föreläsningar per termin. De 
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framförde önskemål om att kollegorna bidrar med föreläsningar. Mötet uppskattade 
initiativet till nätverk för ST-läkare. 
 

7. Sektionen för klinisk genetik inom UEMS: Ulf Kristoffersson redogjorde för uppbyggnad, syfte 
och arbetssätt för UEMS (European Union of Medical Specialists). Arbetar nu för att ta fram 
en gemensam europeisk examen. Dokument från denna presentation kommer att publiceras 
på hemsidan. 

 

§13 Klinisk genetik, årlig statistik 
 

Ulf Kristoffersson redogjorde för aktuell statistik (2017) för befattningarna läkare och 
sjukhusgenetiker vid respektive universitetsorts avdelning för Klinisk genetik. 

 
§14 Övriga frågor 
 
Diskussion om möjligheten att upprätta en riktlinje för genetisk testning vid låg risk hänsköts till 
eftermiddagens gemensamma diskussioner om arbetssätt i landet. 
 
Två oanmälda informationspunkter avseende nationella utbildningar togs: 
 
Utbildning för att bli genetisk vägledare, 15 hp, kommer åter att hållas hösten 2018. 

 
Doktorandkursen Rare disease genomics anordnad av KI, 1,5hp, kommer ges igen hösten 2018. 

 
§15 Mötets avslutande 
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