
 
  
   
Protokoll fört vid årsmöte för Svensk Förening för Medicinsk 
Genetik, torsdagen den 26/1 2017, Hotell Elite Ideon, Lund 
 
 
 
§ 1 Mötets behöriga utlysande 
 
Årsmötet förklarades behörigen sammankallat. 
 
§ 2 Val av ordförande och sekreterare för årsmötet 
 
Anna Öfverholm valdes till årsmötets ordförande och Karolina Engström till sekreterare. 
 
§ 3 Val av justeringsmän 
 
Ekaterina Kuchinskaya (Linköping) och Anna Sandestig (Linköping) valdes till 

justeringsmän. 
 
§ 4 Godkännande av dagordning 
 
Dagordning godkändes. En övrig fråga anmäldes av Nina Larsson 
 
§ 5 Verksamhetsberättelse för 2016  
 
Den i förväg utsända verksamhetsberättelsen upplästes och godkändes.  
I samband med detta uppmärksammades att Marie Engvall nu är SFMG-godkänd 

sjukhusgenetiker. 
 
§ 6 Ekonomisk rapport och revisionsberättelse 
 
Den ekonomiska rapporten samt revisionsberättelsen föredrogs av Pia Palmebäck resp Erik 

Björck och godkändes.  
 
§ 7 Beviljande av ansvarsfrihet för styrelsen verksamhetsåret 2016 
 
Styrelsen beviljades ansvarsfrihet för verksamhetsåret 2016. 
 
§ 8 Val av ny styrelse för verksamhetsåren 2017-2018 
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Ordförande: Anna Öfverholm, läkare, Göteborg.  
Vice ordförande: Magnus Burstedt, läkare, Umeå.  
Vetenskaplig och facklig sekreterare: Sofia Tunström, läkare, Göteborg.  
Kassör/skattmästare: Anna Erlandsson, sjukhusgenetiker, Göteborg. 
Redaktör/ledamot: Hans Ehrencrona, läkare, Lund.  
Ledamot: Rebecka Pestoff, genetisk vägledare, Linköping.  
 
§ 9 Val av representant och suppleant i Svenska Läkaresällskapets fullmäktigeförsamling 
 
Hänsköts till styrelsen att utse dessa representanter.  
 
§ 10 Val av revisor och suppleant 
 
Omvaldes Erik Björck till revisor och valdes Patrik Georgii-Hemming till suppleant. 
 
§ 11 Val av valberedningsrepresentanter 
 
Till valberedning under mandatperioden 2017-2018 valdes Maria Soller (sammankallande). 

Övriga ledamöter: Erik Iwarsson och Cecilia Gunnarsson.  
 
§ 12 Fastställande av årsavgift för 2017 
 
Fastställdes oförändrad årsavgift för år 2017 till 200 kronor.  
 
§ 13 Utbildningsprogram sjukhusgenetiker och genetisk vägledare  
 
De utbildningsprogram som varit på remiss godkändes och kommer att publiceras på 

hemsidan 
 
§ 14 Rapporter 
 

• SFMGs arbetsgrupp för NGS-baserad diagnostik vid ärftliga tillstånd 
 

Daniel Nilsson samt Anna Green rapporterade att arbetet att ta fram tekniska riktlinjer för 
NGS sekvensering snart är färdigt, kommer att publiceras på hemsidan inom kort.  

 

• SFMGs arbetsgrupp för onkogenetik  
 

Anna Rosén redogjorde för bakgrunden till den nybildade arbetsgruppen. 
Remissförfrågningar till SFMG rörande t ex vårdprogram med onkogenetiska frågeställningar 
ska nu kunna behandlas på ett mer strukturerat sätt.  Arbetsgruppen kommer att ha ett 
uppstartsmöte i mars. Anna Rosén är sammankallande inom gruppen, som har 
läkarrepresentanter från varje universitetsort. Arbetsgruppen kommer att samarbeta med dem 
som för året arrangerar onkogenetiska nätverkets Onkogenetiska dagar. Onkogenetiska 
nätverket är ett brett nätverk som startade 1994 och är öppet för alla som arbetar med 
onkogenetik i sjukvården.  
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• UEMS-rapport, föredragande Ulf Kristoffersson 

 

Ulf Kristoffersson redogjorde för uppbyggnad, syfte och arbetssätt för UEMS (European 
union of medical specialists) och dess olika organ. UEMS är en paraplyorganisation för 
läkarförbunden inom EU. Arbetar med kvaliteten i läkares grundutbildning samt 
vidareutbildning, men är även en lobbyorganisation. UEMS Section for Clinical Genetics 
startades 2013. Representanter är Ulf Kristoffersson och Elisabet Syk Lundberg.  

UEMS samarbetar även med EBMG (European Board for Medical Genetics) där arbete med 
utbildningsriktlinjer för specialistutbildning inom klinisk genetik samt europeisk examination 
bedrivs. Det har nu också beslutats om bildandet av en MJC-RUD (Multidiciplinary Joint 
Committee for Rare and Undiagnosed Disorders) 

 

• Klinisk genetik –årlig statistik, föredragande Ulf Kristoffersson 

 

Aktuell statistik för befattningarna läkare och sjukhusgenetiker vid respektive universitetsorts 
avdelning för klinisk genetik. 

 

 
§ 15  Övriga frågor 
 
 
Styrelsens roll och sammansättning: 
 
Nina Larsson, Lund, lyfte frågan om SFMGs roll i framtiden, vilka frågor är önskvärt att man 

jobbar med? Är föreningen tillräckligt aktiv och proaktiv? I påföljande diskussion 
omnämns utformning av styrelsen och den rotation mellan universitetsorter som sker. 
Valberedningen tar med sig att fundera på detta. Förslag om adjungerad ST-läkare i 
styrelsen lyfts. 

 
Profilering SFMG: 
 
Diskussion kring hur specialiteten Klinisk genetik profilerar sig gentemot andra 

specialitetsområden där genetik får ett allt större utrymme. UBMG har inlett en process 
angående namnbyte, med tillägg av Genomics till namnet.   

 
Tidigare deltog SFMG vid Läkarstämman. Anna Lindstrand, Stockholm, lyfte förslag att 

SFMG skulle närvara vid kongressen ”Framtidens läkare”.  
 
Genetikdagarna och vidareutbildning: 
 
 Olika röster i auditoriet lyfte frågor kring hur vidareutbildning för medlemmar i SFMG ska 

ske. Är det utbildningar för medlemmarna som ska anordnas? Ska utbildningar 
arrangeras som inbjuder andra specialiteter eller inlagt i andras specialiteters 
utbildningar?  
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Mötets avslutande 
 
 
Vid pennan: 
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