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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 29/1 2014, Radisson Blu Arlandia Hotell, 
Arlanda 
 
 Ärende  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  Eva Rudd (Stockholm) och Magnus 
Nordenskjöld (Stockholm) valdes till 
justeringsmän.  
 

§4 Godkännande av dagordning  Erik I informerade om ett tillägg av en punkt 
under §16. Tre rapporter stryks under §13 
eftersom dessa presenteras i 
Verksamhetsberättelsen under §5 samt tidigare 
under Stalletmötet. Dagordningen godkändes. 
 

§5 Verksamhetsberättelse för 2014 
(bilaga 1) 

 Den i förväg utsända verksamhetsberättelsen 
upplästes och godkändes. 
 
I samband med detta erhöll Camilla Friberg och 
Emma Mårtensson diplom för att ha uppfyllt 
kraven för SFMG-godkännande som 
sjukhusgenetiker. 
 

§6 Ekonomisk rapport och 
revisionsberättelse 

 Den ekonomiska rapporten samt 
revisionsberättelsen föredrogs och godkändes. 
Kassabehållningen uppgick enligt skattmästaren 
vid årsskiftet 2014/2015 till 163914 kronor. Alla 
tillgångar finns fr o m 2014 samlat via SEB. 
 

§7 Beviljande av ansvarsfrihet för 
styrelsen verksamhetsåret 2014 

 Styrelsen beviljades ansvarsfrihet för 
verksamhetsåret 2014. 
 

§8 Val av ny styrelse för verksamhetsåren 
2015-2016 

 Valdes följande styrelse i enlighet med 
valberedningens (Niklas Dahl, Maria Soller och 
Elisabeth Syk Lundberg) förslag: 
 
Ordförande: Cecilia Gunnarsson, läkare, 
Linköping.  
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Vice ordförande: Anna Öfverholm, läkare, 
Göteborg. 
Vetenskaplig och facklig sekreterare: Karolina 
Engström, läkare, Linköping. 
Kassör/skattmästare: Pia Palmebäck, bitr 
sjukhusgenetiker, Linköping. 
Redaktör/ledamot: Hans Ehrencrona, läkare, 
Lund. 
Ledamot: Charlotta Ingvoldstad, genetisk 
vägledare, Stockholm. 
Föreningens firma tecknas av kassören och 
ordförande var för sig.  
 

§9 Val av representant och suppleant i 
Svenska Läkaresällskapets 
fullmäktigeförsamling 2015-2016 

 Valdes ordf Cecilia Gunnarsson till representant 
och v ordf Anna Öfverholm till suppleant i 
Svenska Läkaresällskapets 
fullmäktigeförsamling. 
 

§10 Val av revisor och suppleant  Valdes Erik Björck till revisor och Patrik 
Georgii-Hemming till suppleant. 
 

§11 Val av valberedningsrepresentanter  Till valberedning under mandatperioden 2015-
2016 valdes Niklas Dahl (sammankallande). 
Övriga ledamöter: Maria Soller och Erik 
Iwarsson. 
 

§12 Fastställande av årsavgift för år 2015  Fastställdes oförändrad årsavgift för år 2015 till 
200 kronor.  
 

§13 Rapporter 
 
Kursämnen inom ST Klinisk genetik – 
föredragande Erik Iwarsson 
 
Utbildningsgruppens uppdrag och 
struktur – föredragande Erik Iwarsson 
 
Utbildningen för sjukhusgenetiker och 
genetiska vägledare – föredragande 
Erik Iwarsson 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
UEMS möten – föredragande Ulf 
Kristoffersson 

  
 
Utgår 
 
 
Utgår 
 
 
Erik I informerade om att SFMG i samband med 
årsmötet 2014 fick en skriftlig förfrågan kring att 
se över utbildningen för både genetiska 
vägledare samt sjukhusgenetiker. I samband med 
föregående årsmöte fick Charlotta Ingvoldstad i 
uppdrag att se över frågan för GV och Charlotta 
informerade om att detta pågår inom GV 
föreningen och att de kommer återkomma till 
den nybildade utbildningsgruppen inom SFMG. 
 
V g de frågor som tidigare lyfts angående för 
sjukhusgenetikers utbildning och examination 
så lämnar SFMGs styrelse ärendet vidare till nya 
styrelsen samt den nybildade utbildningsgruppen 
inom SFMG. 
 
Utgår 
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§14 Etablering av Human Variome Project 

Country Node samt förslag till att en 
arbetsgrupp för NGS får i uppdrag av 
SFMG att upparbeta 
konsensusdokument kring NGS i 
Sverige - föredragande Richard 
Rosenquist 
 

 Richard Rosenquist informerade om att en HVP 
country node nu finns etablerad i Sverige vid 
Clinical Sequencing Facility i Uppsala. Richard 
presenterade även Mauno Vihinen (Lund) som 
är initiativtagare till HVP i Sverige. Liksom i 
andra länder med etablerade HVP noder föreslås 
att ett nätverk i Sverige ska etableras där man 
långsiktigt ska arbeta med frågor kring hur data 
ska sparas och organiseras samt arbeta med att ta 
fram policydokument med målet att vara ett stöd 
för alla lab i Sverige som arbetar med klinisk 
genetisk diagnostik. Richard informerade om att 
arbetet redan påbörjats då bioinformatiker 
Daniel Nilsson samt Johan Rung fått i uppgift att 
strukturera och organisera databaser. I övrigt 
planeras workshops under 2015 kring det 
kommande HVP arbetet i Sverige. 
Richard informerade om förslaget till en 
nationell NGS grupp. Målet för NGS gruppen är 
att ta fram ”levande” konsensusdokument kring 
NGS för att t ex bedöma och rapportera resultat. 
Richard informerade om att NGS riktlinjer nu 
finns publicerade i bl a USA och Australien samt 
att riktlinjer från ESHG nu finns publicerade via 
Eurogentest vilka bör granskas av den nationella 
NGS gruppen. I gruppen rekommenderas även 
att personer från CMMS samt från Åke Borgs 
grupp i Lund ska ingå. Ett första möte planeras 
den 30/1 2015. Utöver detta planeras en 
workshop i april 2015. Richard informerade om 
att nätverk i Sverige redan finns etablerade för 
hematologiska maligniteter och molekylär 
patologi. 
Förslagen godkändes av årsmötet.  
 

§15 Förslag till SFMG certifiering av 
kurser (bilaga 2) – föredragande Erik 
Iwarsson 
 

 Erik I informerade om förslaget om möjlighet till 
SFMG certifiering av kurser och att detta redan 
finns inom andra specialistföreningar. Ulf 
Kristoffersson informerade om att denna form av 
kurscertifiering redan finns etablerad inom 
ESHG där man i samband med certifiering av 
kursen även inkluderar poäng för kursen 
beroende ffa på kursens längd.  
Årsmötet godkände förslaget om SFMG 
certifiering av kurser och information kommer 
läggas ut på SFMGs hemsida. 
 

§16 Övriga frågor 
 
Representant för sjukhusgenetiker och 
genetisk vägledare mot ESHG 
 
 
 

  
 
Erik I informerade om att det enl praxis är den 
sjukhusgenetiker samt genetiska vägledare som 
ingår i SFMGs styrelse som är representanter 
mot ESHG. Beslutet att utse dessa funktioner 
lämnas till den nya styrelsen. 
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Kommentar från Erik Björck kring 
möjlighet för SFMGs styrelse att få tid 
och resurser avsatta från föreningen 
för styrelsearbete. 
 
 
 
Avslutande ord från avgående ordf 
Erik Iwarsson 

Erik B lyfte ett förslag till möjlighet för SFMGs 
styrelse att när behov finns få ersättning från 
SFMG för tex internatvistelse för att möjliggöra 
arbete med SFMGs frågor. Med tanke på att 
ekonomin inom SFMG är god anser årsmötet att 
förslaget är mycket bra. 
 
Erik I tackar den avgående styrelsen, avgående 
revisor TH Bui samt framför ett extra tack till 
Samuel Gebre-Medhin som under året lagt ned 
mycket arbete på att handlägga utbildningsfrågor 
inom SFMG. 
 
Slutligen tackar även Erik I 
organisationsgruppen från Umeå för årets 
Stalletmöte. 
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