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Professionsföreningen Sveriges Sjukhusgenetiker

 Styrelsen består av en representant från varje avdelning för Klinisk genetik i landet och har 
under året utgjorts av Anna Norberg, ordförande (Umeå), Johanna Lundin (Stockholm), Malin
Berggren (Göteborg), Pia Palmebäck (Linköping), Lotta Thuresson (Uppsala), och Emma 
Mårtensson (Lund, ersattes i december av Elin Lundblad-Andersson).

Utbildning för sjukhusgenetiker

 I samband med det årliga genetikmötet den 24-26 januari 2018 på Sigtunahöjden i Stockholm
ordnades en utbildningsdag för personal inom klinisk genetik. Enligt tidigare önskemål hade
sjukhusgenetikerna en egen workshop som handlade om tolkning och rapportering av olika 
genetiska fynd. Det var mycket uppskattat av deltagarna att utbyta erfarenheter och kunskap 
med varandra. Som fortsättning kommer det därför att ordnas en liknande aktivitet ”workshop
varianttolkningar” vid nästa års utbildningsdagar i Göteborg.

 SSG har tillsammans med utbildningsgruppen inom SFMG reviderat utbildningsprogrammet. 
Den nya versionen godkändes 2018-09-14 av SFMGs styrelse och gör det möjligt för
genetiker som jobbar på andra avdelningar än Klinisk genetik att utbilda sig till 
sjukhusgenetiker. Externa sökande får genomföra en verksamhetsförlagd internutbildning på 
en klinisk genetisk avdelning, vars omfattning bedöms utifrån kompetens och profil hos den 
sökande. SSG anser att alla som ska ha större ansvar inom genetisk diagnostik och besvara 
genetiska analyser, oavsett klinisk enhet, ska genomgå utbildning och examinering enligt 
fastställt utbildningsprogram. Med examinering följer att sjukhusgenetikernas yrkesroll, 
ansvar och befogenheter blir tydligare. Fördjupad utbildning och certifiering av personal lyfts 
fram i de europeiska riktlinjerna som en av de viktigaste faktorerna för att förbättra kvaliteten 
av genetisk diagnostik (Liehr et al 2017, Eur J Hum Genet 25:515-519). Genom att utbilda 
och examinera fler som sjukhusgenetiker vill SSG höja kvaliteten på arbetet med genetiska 
frågeställningar på andra sjukvårdsverksamheter och säkerställa att sjukhusgenetikertiteln 
motsvarar de höga krav som vi idag har inom SFMG. 

Sjukhusgenetikers yrkesroll

 Snabb teknisk utveckling inom genetisk diagnostik har lett till omorganisation och 
centrumbildningar för att samordna molekylärgenetisk diagnostik (framför allt NGS). 
Exempelvis under hösten 2017 i Region Skåne bildades Centrum för Molekylär Diagnostik 
som en fristående enhet, och Klinisk Genetik placerades som en sektion under 
verksamhetsområdet för Klinisk Genetik och Patologi. Detta har medfört att centrumet har 
rekryterat personal som utför liknande arbetsuppgifter som sjukhusgenetiker, men som inte 
har genomgått fastställt utbildningsprogram. På Sahlgrenska pågår mycket arbete med en ny 
centrumbildning som ska genomföras i april 2019. Där kommer Klinisk Genetik att separera 
från Patologin och ingå i ett nytt verksamhetsområde ”Klinisk Genetik och genomik”
tillsammans med de enheter på Klinisk Kemi, Patologi och Mikrobiologi som jobbar med 
genetisk diagnostik. Det är oklart hur sjukhusgenetikernas roll kommer att se ut och om fler 
med motsvarande funktion på de andra enheterna kommer att genomgå sjukhusgenetiker-
utbildning eller inte. Liknande tankar på centrumbildning finns även på andra orter. Dessa 
omorganisationer medför att gränser och ansvarsområden mellan sjukhusgenetiker och andra 
yrkesgrupper blir allt otydligare. Arbetsuppgifter som tidigare har utförts av sjukhusgenetiker 
flyttas till annan personal som inte har genomgått sjukhusgenetikerutbildning och 
examinering. Det blir också allt större skillnader i roller och ansvar för sjukhusgenetiker på 
olika orter, vilket på sikt innebär ett problem för vår profession. Med anledning av detta har 



SSG styrelse skrivit ett yttrande till SFMGs styrelse, och dessa frågor kommer att diskuteras i
samband med genetikdagarna och SFMGs årsmöte i Göteborg 24-25 januari 2019.

Karriärvägar och fackligt arbete

 Inom Naturvetarna har ett arbete påbörjats för att synliggöra Naturvetares kompetens inom 
sjukvården. Den 14 mars 2018 ordnades en första kick-off i Stockholm, där SSGs ordförande 
Anna Norberg deltog tillsammans med andra professionsföreningar och lokala ordföranden på 
olika landsting. I början av december 2018 inleddes Naturvetarnas satsning i region Halland, 
och kommer under 2019 fortsätta med besök på landsting och regioner runt om i Sverige.
Dessutom kommer under våren en marknadsföringskampanj att lanseras i form av en broschyr 
och filmer på webben. Syftet är att lyfta naturvetares betydelse inom vården och att påverka 
politiker och sjukhusledningar, men också allmänheten. Som ansikte utåt för sjukhusgenetiker 
i denna kampanj är SSGs ordförande. Läs mer på www.naturvetarna.se/halso-sjukvard.

 På Sahlgrenska Universitetssjukhuset har disputerade medarbetare sedan 2017 möjlighet att 
ansöka om titlar med prefixet ”över”, till exempel översjukhusgenetiker. Övertitel innebär en 
höjning av lönen med 5000 kr. SSGs styrelse hoppas att alla med övertitel har besvarat 
löneenkäten och att det resulterar i högre löneläge för alla. Det är i nuläget oklart om denna 
modell kommer att spridas till fler sjukhus, men informationsmöten om Sahlgrenskas modell 
har bland annat hållits i Umeå 21 mars 2018. På Karolinska pågår ett komplext arbete med att 
införa kompetensstege, som bland annat ska inkludera sjukhusgenetiker.

Medlemsinfo

 En kort beskrivning av föreningen finns på Svensk förening för medicinsk genetiks (SFMG) 
hemsida http://sfmg.se/arbetsgrupper/ssg/ där även protokoll och länkar samlas. Saldot i SSGs 
kassa uppgår 2018-12-01 till 75.000 kr. Som professionsförening får SSG årligen ett 
verksamhetsbidrag på 10.000 kr från Naturvetarna.

 Medlemsantalet i SSG är 40 st. Medlemskap kostar inget, men kräver att man är medlem i 
Naturvetarna. Ej anslutna sjukhusgenetiker uppmuntras att ansöka om medlemskap genom att 
fylla i formuläret på Naturvetarnas hemsida för professionsföreningar: 
www.naturvetarna.se/Medlem/Professionsforeningar/. 

 Under 2018 har två sjukhusgenetiker examinerats och godkänts av SFMG: Daniel Nilsson, 
Stockholm och Ellika Sahlin, Stockholm. Totalt finns det för närvarande 50 sjukhusgenetiker 
vid Klinisk genetik.

Sjukhusgenetiker Biträdande Övriga

Uppsala 7 5

Stockholm 5 5 2 sektionschefer m nytt uppdrag 
vid klin gen

Göteborg 9* 2

Lund 1 4 2 tjänstlediga för nytt jobb + 
1 enhetschef m annat uppdrag

Umeå 5 1

Linköping - 1

*varav 2 är universitetssjukhusövergenetiker och 4 är översjukhusgenetiker.
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