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Beslut

§1

Mötets behöriga utlysande

Årsmötet förklarades behörigen sammankallat.
Inga övriga frågor anmäldes.

§2

Val av ordförande och sekreterare för
mötet

Erik Iwarsson valdes till årsmötets ordförande och
Peter Gustavsson till sekreterare.

§3

Val av justeringsmän

Erik Björck och Anna Lindstrand valdes till
justeringsmän. I samband med denna punkt lades
även till punkten ”Godkännande av dagordning”.
Dagordningen godkändes.

§4

Verksamhetsberättelse för 2013

Den i förväg utsända verksamhetsberättelsen
upplästes och godkändes.
I samband med detta erhöll Agne Liedén, BjörnAnders Jonsson och Mattias Jansson diplom för att
ha uppfyllt kraven för SFMG-godkännande som
sjukhusgenetiker. Diplom delades även ut till
representanter för vidare befordran till Madelene
Larsson, Lilianne Ferraud, Annika Baan, Katarina
Englund, Ulla-Britt Diamant och Monica Englund
som alla godkändes av SFMG under 2013 som
genetiska vägledare.

§5

Ekonomisk rapport och
revisionsberättelse

Den ekonomiska rapporten samt
revisionsberättelsen föredrogs och godkändes.
Kassabehållningen uppgick enligt skattmästaren
vid årsskiftet 2013/2014 till 130 650,90 kronor och
därutöver besitter föreningen 12 704,22 kronor i
fonder.

§6

Beviljande av ansvarsfrihet för
styrelsen verksamhetsåret 2012

Styrelsen beviljades ansvarsfrihet för
verksamhetsåret 2013.

§7

Fastställande av årsavgift för år 2013

Fastställdes oförändrad årsavgift för år 2013 till
200 kronor.

§8

Rapporter
SPUR inspektioner – föredragande
Peter Gustavsson

På uppdrag av förra årsmötet har SFMGs styrelse
bevakat hur inspektioner av ST utbildning i

Sverige ska utföras. Peter G informerade om att
det fr o m 1 mars 2013 är möjligt att
verksamhetschefer ansöker om inspektion av den
kliniska verksamheten samt ST utbildningen vid
respektive klinik via LIPUS; www.lipus.se
Expertgruppen inom SPUR (SPUREX) utser
sedan inspektörer.
Gemensamma riktlinjer för användning
av NGS samt informerat samtycke för
NGS – föredragande Peter Gustavsson

Peter G informerade om att SFMG på uppdrag
från förra årsmötet bevakat EuroGentests
publicering av europeiska riktlinjer för
användandet av NGS samt samtycke. Det finns
ännu inget publicerat från EuroGentest.
Respektive Klinisk genetik har redan påbörjat
analys med NGS som en klinisk testning efter en
medicinsk bedömning. Likaså har resp Klinisk
genetik tagit fram sina egna patient-samtycken för
detta.

SFMGs framtida struktur –
föredragande Erik Iwarsson

Erik I informerade om det uppdrag som SFMGs
styrelse fick från Ulf Kristoffersson gällande ev
ändring av SFMG´s struktur mot bakgrund av
föreningens tillhörighet till både SLS samt SLF.
Erik informerade om att styrelsen för SFMG
diskuterat denna fråga och är medvetna om
problematiken med att SFMG både representerar
SLS och även SLF samtidigt som vi har
medlemmar från andra yrkesgrupper än läkare som
i sin tur är knutna till andra fackförbund. Mot
bakgrund av att föreningen har ett så begränsat
antal medlemmar så är styrelsen dock överens om
att det i nuläget inte är aktuellt med en ändring av
strukturen av SFMG.

UEMS mötet – föredragande Ulf
Kristoffersson

Ulf informerade om UEMS som är en europeisk
organisation med ursprung från europeiska
läkarförbund och fackliga organisationer. Det
finns en sektion för varje EU godkänd specialitet
där Klinisk genetik godkändes som sektion 2013.
Ulf och Elisabeth Syk Lundberg nominerades från
Sverige och Ulf är vald till ordförande i sektionen
vid UEMS. UEMS driver kompetensutveckling,
utbildningsfrågor samt frågor kring ackreditering
av utbildning. Årsmöten hålls i samband med
ESHG. Medlemsavgift uppgår till 100-200 EURO.
Ersättning från Läkarförbundet kan rekvireras för
att täcka resekostnader för den som medverkar vid
det årliga UEMS mötet.

Statistik från klinisk genetik –
föredragande Ulf Kristoffersson

Efter godkännande lyfts denna punkt ut från
årsmötet och presenteras av Ulf vid det
efterföljande allmänna mötet.

SFMGs hemsida – föredragande Hans
Ehrencrona

Hans informerade om SFMGs hemsida, innehåll
samt antal besök. Enligt Hans fungerar hemsidan

bra men kanske är något underutnyttjad. Hans
uppmanar alla att komma med förslag på
information som kan läggas ut.
§9 Förslag till nytt
utbildningsdokument för ST inom
klinisk genetik (bilaga 2) –
föredragande Erik Iwarsson/Samuel
Gebre-Medhin

Erik informerade om bakgrunden till det nya
dokumentet. Samuel informerar kring delmålen
och att liknande arbete görs och har gjorts inom
andra specialiteter. Feedback har kommit från
SFMGs styrelse samt verksamhetschefer men
ännu inte sammanställts. Samuel informerar om att
Socialstyrelsen kommer uppdatera de
grundläggande delmålen under 2015. Samuel
föreslår att vi ska avvakta uppdatering av
dokumentet till SS beslut 2015. Samuel
kommenterar att det föreslagits ske en uppdelning
av specialiteter avseende ”Förskrivande” och ”Ej
förskrivande” och att Klinisk genetik står inför ett
vägskäl v g framtida indelning.
Erik Iwarsson ställde frågan om årsmötet kan anta
utbildningsdokumentet efter att styrelsen beaktat
de inkomna kommentarerna, vilket årsmötet
godkände.

§10

Förslag till utbildningsgruppens
uppdrag och struktur (bilaga 3) –
föredragande Erik Iwarsson

Erik I informerade om förslaget (se bilaga 3) samt
informerar om alternativet att ha tre från varje
yrkesgrupp (läkare, sjukhusgenetiker och genetisk
vägledare) och ort men risk att det blir för stor
grupp. Mia S lyfte vikten av att alla yrkesgrupper
är representerade och att det därför kan vara 18
personer men att arbetet kan utföras i enskilda
grupper.
Ulf K föreslog att gruppen kan vara 18 personer
men att det utav dessa utses en styrgrupp
bestående av tre personer (en läkare, en
sjukhusgenetiker och en genetisk vägledare) där
kravet ska vara att de är medlemmar i SFMG. Att
ha en styrgrupp blir mer hanterligt och personerna
i styrgruppen föreslås vara kontaktpersoner mot
SFMG och får då vara ansvariga för att föra vidare
frågor till sina kollegor på respektive ort som utgör
den större gruppen. Den lokala gruppen om tre
personer från varje yrkesgrupp föreslås bli utsedda
av resp verksamhetschef.
Erik I sammanfattar de förslag som kommit och
årsmötet godkänner att styrelsen senast vid nästa
årsmöte ska komma med ett förslag till struktur av
denna utbildningsgrupp.

§11

Utbildning för genetiska vägledare –
föredragande Charlotta Ingvoldstad

Charlotta lyfte frågan kring behovet av utbildning
för genetiska vägledare i Sverige. Tidigare i
Sverige har magisterutbildning funnits i Göteborg
och i Uppsala men nu lagts ned.
Charlotta lyfte frågan om SFMG ansåg om GV
utbildning ska finnas i Sverige och hur denna
skulle se ut. GV utbildning finns i Bergen men ej

godkänd på europeisk nivå. Finns fem godkända
GV utb i Europa. Charlotta informerade om
formatet i England med en master i nursing för
GV. Ett alternativ är även kompetensutbildning till
GV inom den verksamhet som man arbetar.
Magnus N kommenterade att många redan har
magisterutb inom annat område och om detta kan
tillgodoräknas men enligt Charlotta är det krav på
att vissa poäng måste ingå i utb.
Ulf K informerade om att det sannolikt inte finns
en efterfrågan i Lund som motsvarar minst 35
sökande vartannat år.
Charlotta lyfte även frågan kring ett arbete mot ett
gemensamt Skandinaviskt program även om oklart
kring struktur, finansiering samt behov.
Marie A S ansåg att detta är en viktig fråga som
måste ut i verksamheten och lyfte frågan kring en
eventuell vidareutbildning till GV inom vissa
områden skulle vara bra för att få kompetens, t ex
ssk. Ett krav för utbildning till GV är att man får
handledning och praktik (50%) från Klinisk
genetik.
Erik I sammanfattade diskussionen och Charlotta
får i uppdrag tillsammans med andra i gruppen av
genetiska vägledare att via en arbetsgrupp driva
denna fråga vidare. Att fortsätta driva denna fråga
har ett starkt stöd från årsmötet.
§12

Förslag till förändringar gällande
riktlinjer för sjukhusgenetikernas
utbildning och examination (bilaga 4) –
föredragande Emma Mårtensson

Emma informerade om förslaget. SSG är nu en
facklig förening som jobbar med Naturvetarna
med frågor kring kompetens, karriärsmöjligheter
och arbetar med att driva fråga kring att få en egen
AIG kod. Fyra punkter diskuteras från SSG:
i)
SSG vill införa ett krav på
doktorsexamen för att antas till
biträdande sjukhusgenetiker.
ii)
SSG vill att examinationen bör
kvalitetssäkras. Viktigt för att
arbetsgivaren ska få denna insyn.
iii)
SSG vill att de examinatorer som
utses ska ha ett expertisområde som
överlappa med de som examineras.
iv)
SSG vill ingå som en egen grupp i
SFMGs utbildningsgrupp.
Lång diskussion och många synpunkter v g
doktorsexamen som ett krav för att bli anställd
som bitr sjukhusgenetiker. Flera från årsmötet
anser att det kanske inte är möjligt att ha detta krav
men att man skulle kunna ändra förslaget till ett
”bör”.
Magnus N tyckte detta var ett bra förslag då det
blir mer tydligt för arbetsgivaren samt stärker
rollen för sjukhusgenetiker.
Mia S och Thoas F kommenterar att det finns

