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     Linköping 2016-01-13 

Verksamhetsberättelse 2015 

 

 Styrelsen har under året utgjorts av: 

Cecilia Gunnarsson, Linköping, ordförande 

Anna Öfverholm, Göteborg, vice ordförande 

Karolina Engström, Linköping, facklig och vetenskaplig sekreterare 

Pia Palmebäck, Linköping, skattmästare 

Hans Ehrencrona, Lund, ledamot/redaktör 

Charlotta Ingvoldstad, Stockholm, ledamot 

 

 Ämnesmötet för kliniska genetiker anordnades på Radisson Blu Arlandia Hotel, 

Arlanda den 29-30/1 2015. I anslutning till detta hölls också föreningens årsmöte. 

 

 Utbildningsmomentet i samband med ämnesmötet hade temat dysmorfologi samt 

direct-to-consumer genetic testing.  

 

 Styrelsen har godkänt förslag framarbetat av Samuel Gebre-Mehdin och Erik Iwarsson 

angående hur SPUR-samordnare och SPUR-inspektörer ska utses: I händelse av en 

SPUR-inspektion ska SFMGs ordförande utses som SPUR-samordnare. Vidare lämnar 

i första hand de medlemmar i SFMGs utbildningsgrupp som också är läkare, förslag 

till styrelsen på lämpliga SPUR-inspektörer. Först om detta misslyckas åligger det 

styrelsen att utse SPUR-inspektörer.  

 

 Remissgranskning: SFMG har under året 2015 avgett tre remissvar: 

  

- Remissförfrågan från Regionalt cancercentrum syd angående nytt nationellt 

vårdprogram för mantelcellslymfom. Av verksamhetscheferna utsedda 

representanter från SFMG inkom med kommentarer. Inga ändringar av 

remissen föreslogs. 

 

- Remissförfrågan från Svenska nätverket för familjärt melanom (SweFaM) och 

Svenska melanomstudiegruppen (SMSG) angående kapitel till uppdaterat 

nationellt vårdprogrammet för melanom rörande handläggning av individer 

inom familjer med familjärt melanom.  Representanter från den onkogenetiska 

arbetsgruppen lämnade en rad synpunkter som sammanställdes och 

vidarebefordrades. 
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- Remissvar även lämnats på nationellt vårdprogram för kronisk myeloisk 

leukemi. Granskningen utfördes av personer med metodansvar för utredning av 

denna diagnos vid de olika laboratorierna. 

 

 Under hösten 2015 inkom EU med förslag om ny reglering avseende IVD (in vitro 

diagnostic device). Den finska delegationen inkom då med ett yttrande som såväl 

ESHG som SFMG ställer sig bakom.  

 

 Den vid årsmötet 2015 nystartade NGS-gruppen har påbörjat arbete med nationella 

guidelines. 

 

 Utbildningsgruppens arbetsgrupper har träffats för att diskutera respektive 

utbildningsriktlinjer. 

 

 SFMGs arbetgrupper har utökats med en hematologisk arbetsgrupp. 

 

 Under verksamhetsåret 2015 besöktes föreningens webbplats http://sfmg.se totalt 7341 

gånger av 4673 unika besökare. Detta är en ökning med 44% jämfört med föregående 

verksamhetsår. Andelen besök från mobiltelefoner fördubblades jämfört med 

föregående år. Totalt 15% av besöken var från utlandet, med flest utländska besökare 

från USA. Utöver startsidan var den mest besökta sidan riktlinjerna avseende 

hematologisk genetik med 1069 unika besökare. 

 

 SFMG-certifierade kurser 2015: 

- ”Genetisk vägledning för barnmorskor och läkare inom mödrahälsovården” 

Stockholm 3 kursdagar maj-juni 2015.  

- ”Genetisk vägledning samt genetisk fosterdiagnostik med fokus på NIPT”  

            Göteborg 2 kursdagar november 2015. 

 

 SFMG representerades vid Läkarförbundets årsmöte av vice ordförande Anna 

Öfverholm. 

 

 SFMGs delegat Ulf Kristoffersson har deltagit The European Union for Medical 

Specialists, UEMS, nationella årliga möte. 

 

 Styrelsen har beslutat att utse Hans Ehrencrona till IT-ansvarig för SFMG. 

 

 Examination av sjukhusgenetiker: 

 

- Anh Nhi Tran, Stockholm, examinerades och godkändes av Irina Golovleva 

och Eva-Lena Stattin, Umeå. 

 

 Antalet medlemmar i SFMG i december 2015 var 103 st 

 

 

 

     

Cecilia Gunnarsson, ordförande  Karolina Engström, sekreterare 


