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The Swedish Society of  

Medical Genetics 

 Svensk Förening för 

Medicinsk Genetik 
 
 
 
 
 
Protokoll fört vid årsmöte för Svensk Förening för Medicinsk Genetik, 
torsdagen den 28/1 2010, Söderköpings Brunn 
 
 
 
 Ärende  Beslut 

 
§1 Mötets behöriga utlysande  Förklarades årsmötet behörigen sammankallat. 

 
§2 Val av ordförande och 

sekreterare för mötet 
 Valdes Niklas Dahl till årsmötets ordförande och Hans 

Ehrencrona till sekreterare. 
 

§3 Val av justeringsmän  Valdes Peter Gustafsson och Gisela Barbany till justeringsmän. 
 

§4 Verksamhetsberättelse för 
2009 

 Upplästes och godkändes den i förväg utsända 
verksamhetsberättelsen. 
 

§5 Ekonomisk rapport och 
revisionsberättelse 

 Den ekonomiska rapporten föredrogs. Revisionsberättelse 
upplästes av The-Hung Bui som tillstyrkte ansvarsfrihet. 
Kassabehållningen uppgick vid årsskiftet 2009/2010 till 40922:66 
kronor och därutöver besitter föreningen 12102 kronor i en 
räntefond (Nordea Sekura). 
 

§6 Beviljande av 
ansvarsfrihet för styrelsen 
verksamhetsåret 2009 
 

 Beviljades ansvarsfrihet för styrelsen verksamhetsåret 2009. 

§7 Diskussion kring ev 
gemensam årsavgift 
SFMG + ESHG 
 

 Redogjorde ordföranden för ett erbjudande som kommit från 
ESHG (European Society of Human Genetics) avseende 
samordning av avgifter mellan nationella genetiska sällskap och 
ESHG. Dessa gemensamma avgifter skulle administreras av den 
nationella föreningen, och innebära ett rabatterat medlemskap i 
ESHG (35 Euro i stället för 55 Euro). Detta förslag möttes av 
positiva kommentarer, även om man kan se vissa administrativa 
svårigheter för medlemmar som idag betalar sin avgift till SFMG 
via sin fackförbundsavgift till Läkarförbundet. Styrelsen gavs i 
uppdrag att arbeta vidare med frågan och formulera ett konkret 
förslag. 
 
 

§8 Fastställande av årsavgift 
för år 2010 

 Fastställdes oförändrad årsavgift för år 2010 till 200 kronor. 
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§9    Föreningens deltagande 
vid Medicinska 
Riksstämman 2010 i 
Göteborg. Tema: ”En 
jämlik vård?” 

Konstaterades att strategin från föregående år varit relativt 
framgångsrik, där SFMG valde att inte organisera något eget 
symposium, utan i stället samordna föreningens aktiviteter med 
andra sektioner (Svensk Onkologisk Förening, Svensk Förening 
för Obstetrik och Gynekologi, Svensk Audiologisk Förening och 
de labmedicinska föreningarna). Samma strategi föreslås därför 
till innevarande år, och följande ämnen togs upp för styrelsen att 
arbeta vidare med och lämna konkreta förslag före SLS deadline 
3 mars: 
a) PGD utbud och efterfrågan - samarbete med SFOG, 
androloger, med etik, politiker (Västerbottens landsting)? 
b) Solidarisk finansiering av genetiska analyser - samarbete med 
SOF, barnläkarföreningen, ekonomer, tjänstemän (SKL), 
politiker? 
c) Biologiskt perspektiv på psykiatrin - samarbete med psyk, 
barnpsyk? (Niklas Dahl har ett förslag) 
d) Invandrare, tillgång till vård (?) 
e) Ovanliga diagnoser - samarbete med barnläkarföreningen (Ann 
Nordgren har ett konkret förslag) 
f) EDS och andra bindvävssjukdomar 
g) Dyra behandlingar för ovanliga ärftliga sjukdomar, tillgång - 
samarbete med barnläkarföreningen? 
 

§10 ESHG-mötet 12-15 juni 
2010, Göteborg 

 SFMG står tillsammans med övriga nordiska genetiska sällskap 
som värd för nästkommande ESHG-möte i Göteborg. 
Ordföranden informerade om detta högintressanta möte och 
uppmuntrade samtliga medlemmar att själva besöka konferensen, 
och även att sprida informationen vidare till övriga intressenter. 
Det är särskilt viktigt att informationen går fram till genetiskt 
intresserade personer som inte är medlemmar av SFMG, och det 
är styrelsens förhoppning att denna information sprids via 
universiteten. 
 

§11 Nationella representanter 
för sjukhusgenetiker och 
genetiska vägledare mot 
ESHG 

 ESHG efterfrågar nationella representanter för genetiska 
vägledare och sjukhusgenetiker som kan agera kontaktyta mot 
den europeiska organisationen. Kretsen av svenska vägledare och 
sjukhusgenetiker hade själva nominerat Charlotta Ingvoldstad 
respektive  Marie-Louise Bondeson till dessa positioner, och 
detta bifölls av årsmötet. 
 

§12 EU-godkännande av 
specialistutbildning i 
klinisk genetik 
 

 Ulf Kristoffersson informerade om det arbete som ledas av ESHG 
och UEMS i att få klinisk genetik godkänd som en EU-
specialitet. Detta skulle gynna den fria rörligheten och leda till en 
harmonisering av de olika nationella utbildningarna. 
Förhoppningsvis kan ett beslut i ett EU-organ i slutet av februari 
leda till att ett sådant godkännande finns 2012. 
 

§13 Fyllnadsval vice 
ordförande 

 Jon Jonasson har delgivit att han inte vill sitta kvar som vice 
ordförande, och inte heller är intresserad av att som brukligt ta 
över som ordförande när den innevarande mandatperioden är slut. 
Valberedningens ordförande The-Hung Bui föreslog till 
fyllnadsval som vice ordförande Maria Soller, Lund, och detta 
bifölls med acklamation av årsmötet. Jon Jonasson fortsätter som 
övrig ledamot i styrelsen under 2010. 
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§14 Diskussion ang ev 
upprättande av sektioner 
inom SFMG 
 

 Förfrågan har inkommit från föreningen för genetiska vägledare 
att ingå som en sektion under SFMG, och ordförande nämnde 
också övriga sektioner som skulle kunna bildas, tex en för 
sjukhusgenetiker och en för neurogenetik. Årsmötet ställde sig 
dock tveksamt till detta förslag, då föreningen bedöms vara för 
liten för att delas in i sektioner. Som alternativt förslag lyftes 
fram de tidigare välfungerande arbetsgrupperna som kan skapas 
för specifika syften som tex de ovan föreslagna. Styrelsen fick i 
uppdrag att arbeta vidare och presentera konkreta förslag till 
nästa årsmöte. 
Med hänsyn till §11 ovan så ansågs det också rimligt att 
valberedningen inför nästa val bör försöka tillse att såväl 
genetiska vägledare som sjukhusgenetiker finns representerade i 
styrelsen. Som en interimslösning kommer styrelsen att adjungera 
den nationella representanten för genetiska vägledare till 
styrelsen (för närvarande Charlotta Ingvoldstad). 
 

§15 Utbildningsprogram för 
SFMG-godkännande av 
genetiska vägledare 

 Ulf Kristofferson föreslår att vi drar tillbaka det aktuella 
dokumentet då ett ESHG-dokument bör komma inom kort, och 
harmonisering är önskvärd. 
Inför en omarbetad version så ifrågasatte Richard Rosenqvist 
Brandell dels den breda definitionen av arbetsuppgifter (ekonomi, 
forskning mm), och dels kravet på psykologhandledning. Hans 
Ehrencrona lyfte fram att även personer som har sin 
huvudanställning på annan klinik bör kunna nämnas i 
dokumentet, då positioner som genetiska vägledare inte endast 
inrättas vid kliniskt genetiska enheter. Magnus Nordenskjöld 
föreslår att programmet bör innehålla en paragraf om att kunna 
anställa vägledare utbildade utomlands, och utbildningsgruppen 
bör här kunna bedöma och ev. godkänna utländsk utbildning. 
Charlotta Ingvoldstad och Ulrika Hösteröy-Ugander är ansvariga 
att arbeta med en ny version av utbildningsprogrammet. 
 

§16 Diskussion ang. 
uppdaterade riktlinjer för 
klinisk genetisk 
verksamhet 
 

 Den version av riktlinjerna som skickats ut via email till 
föreningens medlemmar för en tid sedan diskuterades. 
Målsättningen att kunna godkänna dessa på årsmötet kunde inte 
nås, då flera närvarande personer hade kommentarer till 
riktlinjerna. Årsmötet beslutade i stället att alla som har något 
ytterligare att tillföra dokumentet före 21 februari 2010 ska 
kontakta den ansvariga skribenten för varje sektion av 
dokumentet, varefter Ulf Kristoffersson har i uppdrag att 
sammanställa den nya versionen som då kan godkännas av 
SFMGs styrelse. 
 

§17 Diskussion ang ev 
omorganisation av 
Stalletmötet 
 

 Ulf Kristoffersson hade lämnat in ett förslag om omorganisation 
av Stalletmötet och upprättande av "Genetikdagarna", där SFMG 
skulle få större ansvar för utbildning och det vetenskapliga 
programmet. Formerna för detta behöver dock diskuteras, och 
Magnus Nordenskjöld framförde att det ekonomiska ansvaret bör 
ligga kvar hos verksamhetscheferna. På förslag från Maritta 
Hellström Pigg så beslutades att verksamhetscheferna och 
SFMGs styrelse gemensamt får i uppdrag att konkretisera 
förslaget. 
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§18 Utnämnande av 
hedersledamöter 

Informerades om att SFMGs styrelse har utnämnt Karl-Henrik 
Gustavsson, Uppsala, och Felix Mitelman, Lund, till 
hedersledamöter av föreningen med hänvisning till deras 
mångåriga och betydelsefulla engagemang för svensk klinisk 
genetik, och särskilt inom områdena pediatrisk genetik respektive 
cancergenetik. 
 

§19 Övriga frågor 
 
 

 a) Niklas Dahl informerade potentiella nya medlemmar om 
procedurer för att ansöka som medlem i SFMG. 
 
b) ESHGs årliga stipendium tilldelas en medlem per nationell 
förening som är <35 år och planerar presentera resultat på 
nästkommande konferens. Årsmötet beslutade att stipendiet för 
2010 ska tilldelas Christian Wentzel, Uppsala. 
 
c) Ulrika Hösteröy-Ugander informerade om en broschyr om 
genetisk vägledning som finns tillgänglig. 
 
d) Ulf Kristoffersson presenterade statistik avseende 
bemanningen med läkare och sjukhusgenetiker vid klinisk 
genetik i Sverige. 
 
e) The-Hung Bui lyfte frågan att ett flertal europeiska 
rekommendationer och riktlinjer finns utgivna där SFMG inte 
tagit uttrycklig ställning. Årsmötet gav styrelsen i uppdrag att 
arbeta med frågan, och på hemsidan publicera vilka riktlinjer som 
SFMG står bakom. 
 
f) Anna Erlandsson lyfte fram att det är otydligt vilka regler som 
gäller när en biträdande sjukhusgenetiker ska ansöka hos SFMG 
för titeln sjukhusgenetiker. Detta finns nedskrivet sedan flera år 
tillbaka men har av någon anledning inte publicerats på hemsidan 
eller i dokumentet om sjukhusgenetikers utbildning, och 
sekreteraren fick i uppdrag att uppdatera relevanta dokument. 
 

 
 
 

 


