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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 

Hero Nikdin Awier, Stockholm 

Anna Erlandsson, Göteborg  

Pia Palmebäck, Linköping  

Hans Matsson, Uppsala  

Elin Lundblad-Andersson, Lund 

 

• Nationellt ämnesmöte i klinisk genetik, Genetikdagarna, hölls 29-30 januari 2020 på 

Stora Brännbo konferens och hotell, Sigtuna. I anslutning till mötet hölls SSGs 

årsmöte och workshops inom konstitutionella frågeställningar (nyföddhetsscreening, 

embryodonation, anlagsbärarscreening vid recessiva sjukdomar) och hematologiska 

maligniteter (klinisk tillämpning av NGS, rapportering av somatiska resp germline 

varianter, NGS-baserad MRD analys) samt etikdiskussioner kring fosterdiagnostik, 

PDG och ”incidental findings”. 

 

• SSG har tidigare lyft önskemål om att SFMG ska ta fram ett policydokument kring 

krav på utbildning och certifiering av sjukhusgenetiker. SFMG styrelse arbetar nu för 

att ta fram ett sådant dokument.  

 

• Ulf Kristoffersson har på uppdrag av SFMG skickat en ny skrivelse till 

Socialdepartementet angående skyddad titel, daterad 20 aug 2020. I skrivelsen står bl a 

”Vi vill till Ministern framföra ett önskemål om att Sverige påbörjar ett arbete med att 

reglera vem som får använda titeln sjukhusgenetiker respektive genetisk vägledare” 

samt ”För att få använda titeln sjukhusgenetiker eller genetisk vägledare finns idag 

ingen reglering i Sverige. Detta gör att det finns en risk för oseriösa aktörer att erbjuda 

utredningar som inte är medicinskt relevanta eller att på grund av dålig baskunskap 

göra felaktiga tolkningar gömda bakom en titel som utstrålar kompetens.” Detta är 

något som vi inom SSG välkomnar, och hoppas på att skrivelsen besvaras. 

 

• SFMG utbildningsgrupp för sjukhusgenetiker har reviderat ansökningsblanketten samt 

checklistan för examination. Syftet är att göra det tydligare vid ansökan hur respektive 

utbildningsmål har uppfyllts samt att göra examinationerna så likvärdiga som möjligt. 

Dessa ändringar planeras att godkännas på SFMG årsmöte jan 2021. 

 

• Det finns sedan förra året ett nytt online ansökningssystem för att ansöka om 

europeisk certifiering som Clinical Laboratory Geneticist (ErCLG), se 

www.ebmg.eu/587.0.html. För de sjukhusgenetiker som önskar ansöka kan SSG 

sponsra kostnaden på € 180. Det har under 2020 publicerats en ny artikel om CLGs i 

Europa, som beskriver vilken minimikompetens som bör finnas inom cytogenomik 

(Hochstenbach et al, EJHG 2020). 

 

 

http://www.ebmg.eu/587.0.html


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

sjukvården, men under 2020 har regionbesöken fått ställas in pga covid-19. 

Marknadsföring har skett i form av ett webinarium ”Precisionsmedicinen skapar 

naturvetares framtid” den 12 november (inspelningen finns att se i efterhand) samt 

korta intervjuer på webben, där bl a Anna Norberg medverkar. Läs mer på 

www.naturvetarna.se/vi-erbjuder/professionsforeningar/vi-ar-naturvetare/. 

 

• SSG hade den 2020-12-31 86.376 kr i kassan. Projektbidraget på 20.000 kr som SSG 

beviljades för att ordna en workshop april 2020 är inräknade eftersom utbildningen var 

tvungen att skjutas upp. 

 

• Under 2020 har 5 sjukhusgenetiker godkänts av SFMG: Pia Palmebäck (Linköping), 

Hero Nikdin (Stockholm), Frida Jonsson (Umeå), Hans Matsson (Uppsala) och Maria 

Pettersson (Stockholm). Dessutom pågår examinationer av Anna Hammarsjö 

(Stockholm) och Håkan Thonberg (Stockholm). 

 

• Antalet medlemmar i SSG är ca 40-50 st. Medlemskap kostar inget, men kräver att 

man är medlem i Naturvetarna. 

 

  

Anna Norberg, ordförande    Umeå 2021-01-12 

http://www.naturvetarna.se/vi-erbjuder/professionsforeningar/vi-ar-naturvetare/

