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• Styrelsen består av en representant från varje avdelning för Klinisk genetik i landet 

och har under året utgjorts av: 

 

Anna Norberg, Umeå, ordförande 

Johanna Lundin, Stockholm 

Malin Berggren, Göteborg  

Pia Palmebäck, Linköping  

Lotta Thuresson, Uppsala – ersatt av Hans Matsson i sep 2019 

Elin Lundblad-Andersson, Lund 

 

• Nationellt ämnesmöte i klinisk genetik, Genetikdagarna, hölls 24-25 januari 2019 på 

Arken konferenshotell i Göteborg. I anslutning till mötet hölls SSGs årsmöte samt en 

utbildningsdag 23 jan inom varianttolkning.  

 

• SSG lyfte uttalande under SFMG årsmöte 24 jan 2019 med anledning av att 

omorganisation på flera orter har medfört otydligare yrkesroll för sjukhusgenetiker. 

För att upprätthålla hög kvalitet på verksamheter som tolkar/besvarar genetiska 

analyser är det viktigt att personalen genomgår utbildning och certifiering. SFMG 

styrelse kommer att tillsätta en arbetsgrupp inom SFMG för etik och policy som får 

arbeta vidare med frågan. Kräver även nära samarbete med SSG, GV, 

verksamhetschefer och andra genetiska lab.  

 

• Ulf Kristoffersson skickade förfrågan till Socialstyrelsen i januari 2019 angående 

skyddad titel för SG och GV. 

 

• Inom Naturvetarna pågår en satsning för att synliggöra Naturvetares kompetens inom 

sjukvården. Under 2019 besöktes regionerna Östergötland, Dalarna, Värmland, 

Stockholm och Gotland, samt publicerades flera debattartiklar. Marknadsföring har 

skett i form av en broschyr och filmer på webben, där bl a sjukhusgenetikerna Anna 

Norberg, Umeå, Håkan Thonberg, Stockholm, samt Hero Nikdin Awier, Stockholm 

medverkar. Läs mer på www.naturvetarna.se/halso-sjukvard. 

 

• Det är möjligt sedan några år tillbaka att ansöka om europeisk certifiering som CLG 

(Clinical Laboratory Geneticist). Under 2019 har ett online ansökningssystem skapats, 

www.ebmg.eu/clg.0.html. Hittills har över 400 blivit registrerade som CLG, varav 6 

från Sverige. För de sjukhusgenetiker som önskar ansöka kan SSG sponsra kostnaden, 

som för närvarande är € 180. Under 2019 publicerades en ny artikel angående 

sjukhusgenetikers rättigheter i olika länder – i vilken SSG tidigare hjälpte till med att 

besvara en enkät (Liehr et al. 2019, PMID: 30923334). Enligt denna artikel har EBMG 

påbörjat ett arbete för att godkänna CLG titeln på EU-nivå. 

 

• SFMG utbildningsprogram som reviderades 2018-09-14 gör det möjligt för personer 

utanför klinisk genetik att utbilda sig till sjukhusgenetiker. Under 2019 har ingen 

extern ansökan om examination inkommit till SFMG, däremot en förfrågan från 

Örebro om stöd för att utbilda personer till sjukhusgenetiker. 

http://www.naturvetarna.se/halso-sjukvard
http://www.ebmg.eu/clg.0.html


 

 

• SSG har ca 75.000 kr att förfoga över. Naturvetarna har slutat dela ut årligt 

verksamhetsbidrag på 10.000 kr, men alla professionsföreningar kan istället söka 

projektbidrag för olika aktiviteter. Under 2019 har SSG beviljats 20.000 kr för att 

ordna en utbildningsdag för sjukhusgenetiker. 

 

• Under 2019 har 6 sjukhusgenetiker godkänts av SFMG: Izabella Baranowska Körberg 

(Uppsala), Anna Rohlin (Göteborg), Linda Arvidsson (Lund), Elin Lundblad 

Andersson (Lund), Frida Abel (Göteborg), Åsa Hagström (Lund). 

 

• Antalet medlemmar i SSG i december 2019 var 40 st. Medlemskap kostar inget, men 

kräver att man är medlem i Naturvetarna. 

 

  

Anna Norberg, ordförande    Umeå 2020-01-08 


