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Verksamhetsberättelse 2018 
 

 Styrelsen har under året utgjorts av: 
 
Anna Öfverholm, Göteborg, ordförande 
Sofia Thunström, Göteborg, vetenskaplig och facklig sekreterare 
Anna Erlandsson, Göteborg, ekonomiansvarig 
Magnus Burstedt, Umeå, ledamot 
Rebecka Pestoff, Linköping, ledamot 
Hans Ehrencrona, Lund, ledamot/redaktör 

 

 Nationellt ämnesmöte i klinisk genetik, Genetikdagarna, hölls 25-26/1 2018, på 
Sigtunahöjden konferenshotell i Sigtuna. I anslutning till mötet hölls SFMGs årsmöte. 
 

 Vid mötet fattades beslutet att föreningen ändrar namn till Svensk Förening för 
Medicinsk Genetik och Genomik, ändringen genomfördes administrativt under våren 

 

 Styrelsen har under året haft fyra styrelsemöten per videolänk eller telefon.  
 

 SFMG har under året svarat på ett tiotal förfrågningar och remisser från 
Socialdepartementet, Socialstyrelsen, Svenska läkarförbundet, Svenska 
läkaresällskapet. Ordförande eller styrelsen svarar eller skickar vidare till lämpliga 
personer t ex studierektorer eller verksamhetschefer. 

 

 SPUR-inspektion av ST-utbildningen i Lund har ägt rum. Studierektor Samuel Gebre-
Medhin ansökte om inspektion, Cecilia Hulthe, Göteborg och Magnus Nordenskiöld, 
Stockholm inspekterade. 

 

 SFMG har adjungerat en representant från Sverige, Danmark, Finland och Norge till 
Scientific Program Committee för ESHG. ESHG äger i år rum i Göteborg. 

 

 Ordföranden deltog i SLS fullmäktigemöte 15/5. Den stora frågan gällde ny modell för 
medlemskap för sektionerna i SLS, här beslutades att en arbetsgrupp skulle utses med 
representanter från sektionerna och kansliet med uppdrag att föreslå stadgeändringar, i 
syfte att SLS organisationsstruktur förändras i mer demokratisk riktning. Detta 
kommer förhoppningsvis fastställas under 2019. 

 

 SFMG har ca 170 000 kr i likvida medel. Vi har haft några förfrågningar om bidrag från 
medlemmar. Styrelsen har diskuterat användandet av pengarna och ser att bidrag 
framför allt kan bevilja vidareutbildning av och möten för våra medlemmar. I år har vi 
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beviljat bidrag till arbetsmöte för genetiska vägledares förening, arbetsmöte för 
utbildningsgruppens studierektorer samt extern föreläsare till Genetikdagarna. 

 

 Under året har aktiviteter pågått i onkogenetisk arbetsgrupp, hematologisk 
arbetsgrupp, kardiogenetiskt nätverk, ST-läkarnas nätverk, utbildningsgruppen, 
Sveriges sjukhusgenetiker, nätverk för genetiska vägledare samt föreningens 
representation i europeiska nätverk. Detta redovisas på årsmötet i början av 2019. 

 

 Under 2018 besöktes föreningens webbplats https://sfmg.se totalt 9533 gånger av 5697 
unika besökare. Det innebär en ökning om 15% i antalet besök och en ökning om 21% i 
antal unika besökare jämfört med föregående räkenskapsår. Andelen besök från mobila 
enheter (telefoner, tablets) har stabiliserats, och utgjorde under året 25% av samtliga 
sidbesök. Totalt 25% av besöken var från utlandet, med flest utländska besökare från 
Frankrike och USA. Utöver startsidan var den mest besökta sidan även detta år 
riktlinjerna avseende hematologisk genetik (976 sidvisningar). 

 

 Till diplomerade sjukhusgenetiker utsågs: Kristin Ayoola Gustafsson, Uppsala, Daniel 
Nilsson och Ellika Sahlin, båda Stockholm 

 

 Antalet medlemmar i SFMG i december 2018 var 108 st. 
 
 
 
 
Anna Öfverholm, ordförande     Göteborg 2019-01-07 
 

https://sfmg.se/

