VERKSAMHETSBERÄTTELSE 2016
Professionsföreningen Sveriges Sjukhusgenetiker


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



I samband med årsmötet den 28 januari 2016 ordnades två utbildningsdagar för personal inom
klinisk genetik på Hotell Clarion (Arlanda), arrangerad av Klinisk genetik i Linköping.



SSG har tillsammans med utbildningsgruppen för sjukhusgenetiker inom SFMG (Malin
Berggren-Göteborg, Anna Norberg-Umeå, Johanna Lundin-Stockholm, Emma MårtenssonLund, Anna Bremer-Linköping och Lotta Thuresson-Uppsala) arbetat med att ta fram ett nytt
förslag för sjukhusgenetikers utbildning samt riktlinjer för examination. Det omarbetade
förslaget har cirkulerat hos SFMGs styrelse samt skickats ut till övriga medlemmar den 29
november för att få in eventuella synpunkter. Utbildningsprogrammets innehåll kommer att tas
upp vid årsmötet för SFMG den 28 januari 2017.



Den 3 oktober 2016 träffades SFMGs utbildningsgrupp och SSGs styrelse på Arlanda för att
gemensamt arbeta med utbildningsfrågor för sjukhusgenetiker. Det togs fram tre olika förslag
på workshops (1: Medicinsk terminologi för sjukhusgenetiker, 2: Etik, 3: Samstämmighet i
rapportering), som skickades ut till samtliga sjukhusgenetiker för att undersöka intresset. Av
de 40 tillfrågade svarade 28 på enkäten. Majoriteten (54%) röstade på förslag 3, medan det var
lika många som ville ha utbildningen i samband med Stalletmötet respektive som en egen dag.
Även möjligheten/behovet av att skapa en översiktlig karriärstege kopplad till lön/befattning
diskuterades på mötet, dock är det inte klart hur en sådan skulle kunna se ut.



Inom Naturvetarna pågår ett arbete för nya specialistbeteckningar och förändringar av
Arbetsidentifikation (AID) inom kommuner och landsting. För närvarande hamnar
sjukhusgenetikerna i en samlingsetikett ”Andra specialiteter inom hälso-och sjukvård”
(208015), men SSG vill att det ska finnas en egen AID-kod för sjukhusgenetiker. Under
hösten 2015 lämnade SSG in ett förslag på revidering till Naturvetarnas utredare Kristofer
Jervinge. I februari 2016 lämnades även ett gemensamt yttrande från verksamhetscheferna för
klinisk genetik, som styrker sjukhusgenetikernas yrkesroll. Tyvärr har det inte hänt särskilt
mycket med detta arbete, se bifogad information från Kristofer Jervinge.



Det aktuella saldot i SSGs kassa uppgår den 2016-12-20 till 56.500 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 finns på Svensk förening för medicinsk genetiks (SFMG)
hemsida: http://sfmg.se/arbetsgrupper/ssg/, där även protokoll från årsmöten,
verksamhetsberättelser och länkar samlas.



Medlemsantalet i SSG uppgår till 36 st, vilket motsvarar de flesta sjukhusgenetiker som är
anställda vid Klinisk genetik. Medlemskap i SSG kostar inget, men kräver att man är medlem
i Naturvetarna (kostar 240 kr/mån). Det är önskvärt att alla sjukhusgenetiker är anslutna,
eftersom det bland annat gör det enklare att ta fram lönestatistik. För att ansöka om
medlemskap fyller man i formuläret på Naturvetarnas hemsida för professionsföreningar:
http://www.naturvetarna.se/Medlem/Professionsforeningar/



Styrelsen har uppdaterat kontaktlistan för sjukhusgenetikerna. Den innehåller uppgifter på alla
sjukhusgenetiker i Sverige, 43 st, oavsett om man är under utbildning eller inte är medlem i
SSG.



Under 2016 har en sjukhusgenetiker godkänts av SFMG: Marie Engvall, Uppsala, som
examinerades i Göteborg.

2016-12-20
/Anna Norberg, ordförande

