
 

Protokoll fört vid digitalt årsmöte för Svensk Förening för  
Medicinsk Genetik och Genomik (SFMG), onsdag den 27/1 2021 

 
§1 Mötets behöriga utlysande  

• Årsmötet förklarades behörigen sammankallat. Antal deltagande medlemmar var 76 st. 
 
§2 Val av ordförande och sekreterare för årsmötet  

• Magnus Burstedt valdes till årsmötets ordförande och Anna Norberg till sekreterare. 
 
§3 Val av justeringsmän  

• Mattias Vågberg och Ulf Kristoffersson valdes till justeringsmän. 
 
§4 Godkännande av dagordning, eventuella övriga frågor anmäls. 

• Dagordningen godkändes. 
 
§5 Verksamhetsberättelse för 2020  

• Verksamhetsberättelsen visades och godkändes. 
 
§6 Ekonomisk rapport och revisionsberättelse  

• Den ekonomiska rapporten och revisionsberättelsen föredrogs av skattmästare Björn-Anders 
Jonsson samt revisor Erik Björck. 

 
§7 Beviljande av ansvarsfrihet för styrelsen verksamhetsåret 2020  

• Styrelsen beviljades ansvarsfrihet. 
 
§8 Val av ny styrelse för verksamhetsåren 2021 och 2022 

• Valberedningens förslag godkändes: 
Cecilia Soussi Zander, läkare Uppsala, ordförande 
Hans Ehrencrona, läkare Lund, vice ordförande 
Hans Matsson, sjukhusgenetiker Uppsala, sekreterare vetenskaplig  
Magnus Burstedt, läkare Umeå, sekreterare facklig  
Anna Poluha, läkare Uppsala, skattmästare 
Johanna Rantala, genetisk vägledare Stockholm, ledamot 

 
§9 Val av revisor och suppleant 

• Erik Björck valdes till revisor och Kristina Karrman valdes till revisorssuppleant. 
 
§10 Val av valberedningens representanter 

• Tidigare valberedning bestående av tre föregående ordföranden omvaldes för 
verksamhetsåren 2021 och 2022: Erik Iwarsson, Cecilia Gunnarsson, Anna Öfverholm. 

 
 



§11 Förslag till två representanter till SLS fullmäktige: 1 ordinarie, 1 suppleant 
• Frågan lämnas till styrelsen att besluta.  

 
§12 Val av representant till UEMS och EBMG-BMGG 

• Ulf Kristoffersson informerade kort om vad valet innebär. UEMS arbetar ffa med 
utbildningsfrågor vad gäller harmonisering av utbildning och läkares möjlighet till fri 
rörlighet, samt ordnar examinationer av läkare. Nya svenska medarbetare sökes och den som 
är intresserad kan kontakta Ulf för mer information. EBMG arbetar med kvalitetsfrågor ang 
kompetensutveckling, och består av 3 sektioner: läkare, sjukhusgenetiker, genetiska 
vägledare. Sektionen för specialistläkare arbetar bl a med att ta fram ett koncept för ett 
CME-system. Sektionerna för sjukhusgenetiker och vägledare har bl a infört en registrering av 
de som uppfyller de europeiska kraven. Rebecka Pestoff är representant i ESHG styrelse, som 
koppling till EBMG vägledarsektionen.  
Frågan lämnas till styrelsen att besluta, som tar stöd av studierektorerna i frågan. 

 
§13 Fastställande av årsavgift 2021. 

• Årsmötet beslöt att ha oförändrad årsavgift för 2021, 200 kronor.  
 
§14 Diplomutdelning till examinerade sjukhusgenetiker och genetiska vägledare. 

• Hero Nikdin Awier (Stockholm), Frida Jonsson (Umeå), Hans Matsson (Uppsala), Maria 
Pettersson (Stockholm) och Håkan Thonberg (Stockholm) erhöll diplom för att ha uppfyllt 
kraven för att godkännas som SFMG-certifierad sjukhusgenetiker.   

• Charlotta Ingvoldstad Malmgren (Stockholm), Rebecka Pestoff (Linköping), Mikaela Cruz 
Delgado (Stockholm), Anne Kinhult Ståhlbom (Stockholm) och Jenny von Salome (Stockholm) 
erhöll diplom för att ha uppfyllt kraven för SFMG-certifierad genetisk vägledare. 

 
§ 15 Angående dokument som utbildningsgruppen för sjukhusgenetiker har reviderat i syfte att 
förbättra genomförandet av examinationerna och göra dem mer likvärdiga: ”Ansökan om 
examination” samt ”Checklista vid examination”. Kan dessa godkännas? Om det inte kan godkännas 
är förslaget att styrelsen får möjlighet att fastställa dokumenten efter årsmötet. 

• Årsmötet beslöt att godkänna båda dokumenten (bilaga 1 och 2). 

§ 16 Angående dokument som utbildningsgruppen för genetiska vägledare har reviderat: 
”Utbildningsprogram för SFMG-certifiering som genetisk vägledare” samt ”Professionsutveckling för 
genetiska vägledare”. Kan dessa godkännas? Om det inte kan godkännas är förslaget att styrelsen får 
möjlighet att fastställa dokumenten efter årsmötet. 

• Årsmötet beslöt att godkänna båda dokumenten (bilaga 3 och 4). 

§ 17 Angående utbildning och certifiering av sjukhusgenetiker och genetiska vägledare så har 
styrelsen skrivit ett policydokument för att tydliggöra kraven: ”Rekommendationer från SFMG 
angående certifiering av personal – vid verksamheter som utför klinisk genetisk utredning och 
diagnostik.” Kan detta dokument godkännas? Om det inte kan godkännas är förslaget att styrelsen 
får möjlighet att fastställa det efter remissrunda till verksamhetschefer och kliniska genetiska 
enheter.  

• Skrivelsen diskuterades livligt och många olika synpunkter framfördes. Efter röstning (25 ja, 
28 nej) beslutades att styrelsen ska arbeta vidare med dokumentet i samråd med 
verksamheterna och att styrelsen direkt efter remissrundan kan ta beslut om att införa 
dokumentet som SFMG policy.  

 



§ 18 Angående policydokument ”Delning av genotyp- och fenotypdata vid utredningar för sällsynta 
diagnoser och andra ärftliga sjukdomar” som har undertecknats av samtliga medicinskt 
ledningsansvariga läkare vid kliniskt genetiska laboratorier i Sverige. Kan godkännande av detta 
dokument lämnas till styrelsen? 

• Årsmötet beslöt att styrelsen kan godkänna dokumentet (bilaga 6). 

§ 19 Övriga frågor  
• Inga övriga frågor. 

§ 20 Mötets avslutande  

 
Vid pennan:    

 


