
Professionsutveckling för genetiska vägledare och blivande genetiska vägledare 
Syfte: Kvalitetssäkring och kompetensutveckling för certifiering som genetisk vägledare enligt SFMGs utbildningsplan bör vara ett mål för varje klinik. 

Titel  
 

Bakgrund/grundkompetens  
 

Ansvarsområden  
 

Fortbildning för nästa steg i utbildningen  
 

Grundprofession (tex 
ssk, BMA, socionom) 

Rekommenderat 180hp (grundläggande 
kandidatprogram inom omvårdnadsvetenskap eller 
biologi)  
 

Förberedande arbete inför läkarbedömning och 
handläggning av patientärendet såsom: 
Dokumentera familjehistoria  
Rita pedigree  
Journalrekvirering och rekvirering av andra 
relevanta handlingar. 

Minst 15 hp kurs i genetisk vägledning vilket skall 
inkludera genetik/genetisk vägledning/ 
kommunikation.  
Delta i föreläsningar, konferenser och andra 
relevanta utbildningar  
 

Biträdande genetisk 
vägledare 

Specialiserad utbildning inom genetik och 
vägledning (180hp, varav minst 15hp genetisk 
vägledning eller motsvarande kompetenshöjning)  
 

Ge genetisk vägledning under handledning 
Delta i reflektion, individuellt eller i grupp  
Delta i ronder  
 

Delta i utbildningstillfällen och  
kurser inom genetik/ omvårdnad (individanpassas)  
Egenreflektion ** 
Minst 2 års praktisk erfarenhet vid en klinisk 
genetisk mottagning alternativt motsvarande 
kliniskt arbete inom annan genetisk specialitet. 
Studiebesök inom relevant område 

Genetisk vägledare Rekommenderat 240hp, inriktning mot genetisk 
vägledning, varav minst 15 hp genetik/genetisk 
vägledning  
Och/eller 2 års klinisk erfarenhet som biträdande 
genetisk vägledare 

Ge genetisk vägledning självständigt  
Bidra till falldiskussioner  
Bidra till forskningsstudier   
Vara uppdaterad om forskning och delge detta till 
kollegor 
Bidra till kvalitets- och utvecklingsarbete 
Bidra till utveckling av genetisk vägledare 
professionen. Fördelaktigt att medverka i SFGV 
förening. 
Bidra till utbildningar inom kliniken och externt 
Bidra till utbildning inom genetisk vägledning och 
kunskapsspridning 

Fortsatta utbildningstillfällen och kurser. 
Egenreflektion   
Skapa portfolio av fall och utbildningar inför 
SFMG certifiering 
Regelbundna mentorsträffar  
Handledarutbildning 
 

Certifierad Genetisk 
vägledare 

Certifierad enligt SFMG  
För krav på kompetens, se utbildningsprogram 

Ansvara för utbildning inom genetisk vägledning  
Driva forskning och/eller kvalitets- och 
utvecklingsarbete 
Vara handledare och/eller mentor till biträdande 
genetisk vägledare och genetiska vägledare.  
Utföra genetisk vägledning vid avancerade fall och 
ansvara för viss patientgrupp i samråd med klinisk 
genetiker. 
 

Förslag på fortsatt utveckling:  
Individuell karriärsutveckling, t.ex genom att; 
-delta i och/eller ansvara för forskning och/eller 
utvecklingsarbete på kliniken  
-Ansvara för  utbildningstillfällen inom kliniken 
och externt  
-inskaffa kompetens och erfarenhet motsvarande 
det som krävs för certifiering inom EMBG och 
ansöka om certifiering  

 

** Egenreflektion är ett aktivt och kontinuerligt arbete med självkännedom och utveckling. Egenreflektion kan inledningsvis handla om möten med patienter, vad som var svårt och vad som 
gick bra. Egenreflektion kan handla om egna hanteringsmönster, tankar och reflektioner i bemötandet med andra (inte bara patienter). Egenreflektion kan ske enskild eller i grupp och gärna 
under handledning. Att reflektera tillsammans med andra ger värdefulla insikter när variationen av föreställningar blir synliga. Allt eftersom genetisk vägledare uppnår högre kompetensnivå, 
rekommenderas reflektioner nå upp till allt högre/fördjupad nivå. EBMG certifiering har krav om regelbundna mentorsträffar. 


