Verksamhetsberättelse 2019
•

Styrelsen har under året utgjorts av:
Magnus Burstedt, Umeå, ordförande
Cecilia Soussi Zander, Uppsala, vice ordförande
Anna Norberg, Umeå, vetenskaplig sekreterare
Niklas Dahl, Uppsala, facklig sekreterare
Björn-Anders Jonsson, Umeå, skattmästare
Rebecka Pestoff, Linköping, ledamot
Utanför styrelsen har Hans Ehrencrona, Lund, varit webredaktör.

•

Nationellt ämnesmöte i klinisk genetik, Genetikdagarna, hölls 24-25 jan 2019, på Arken
konferenshotell i Göteborg. I anslutning till detta hölls SFMGs årsmöte samt en
utbildningsdag 23 jan.

•

Styrelsen har under året haft tre styrelsemöten samt kontakt via mail.

•

SFMG har under året svarat på ett tjugotal förfrågningar och remisser från Regionala
cancercentrum (RCC), Socialstyrelsen (SoS), Svenska läkarförbundet (SLF), Svenska
läkaresällskapet (SLS), och Svenska institutet för standarder (SIS). Ordförande eller styrelsen
svarar eller skickar vidare till lämpliga personer beroende på frågeställning. Bland annat har
följande remisser hanterats: vårdprogram från RCC, svenska gametbanksprojektet, spårning
av sjukdomar i PKU-biobanken, riskhantering vid kliniska laboratorier,
dataskyddsbestämmelser i forskning, nationella riktlinjer för PGD, remisser om nationell
högspecialiserad vård, samt terminologi inom sällsynta hälsotillstånd resp
flerfunktionsnedsättning. Dessutom har SFMG tackat ja till att vara associerad partner till
konferensen ”10th European Conference on Rare Diseases and Orphan products” som äger
rum i Stockholm 15-16 maj 2020.

•

SFMG har adjungerat Rebecka Pestoff, Linköping som representant till Scientific Programme
Committee för ESHG. Arbetet innebär att vara reviewer och granska vilka abstracts som ska
väljas för muntlig presentation. ESHG äger rum i Berlin juni 2020.

•

SFMGs representanter inom det europeiska nätverket UEMS har under året varit Ulf
Kristoffersson, Lund och Elisabeth Syk-Lundberg, Stockholm. Årsmötet hölls i samband med
ESHG i Göteborg 15 juni. Under ESHG hölls för första gången en europeisk examination för
läkare i Klinisk genetik, där 15 av 20 deltagare blev godkända.

•

Ordföranden deltog i SLS fullmäktigemöte 14 maj. Det som framför allt diskuterades var att
inrätta en ny medlemskategori – medlemsförening – med tillhörande stadgeändringar. Det är
den största organisatoriska förändringen inom SLS sedan fullmäktige infördes 1969 med
sektioner som röstbärande organ. Beslutet innebär att sektioner kan bli medlemsföreningar i
SLS från och med 1 januari 2021. En medlemsförening ansluts med hela sitt medlemsantal
och utövar inflytande i organisationen samt betalar avgift till SLS i relation till antalet
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läkarmedlemmar i föreningen. Samtliga medlemmar i föreningen blir föreningsanknutna
medlemmar i SLS med individuella förmåner. SFMGs styrelse återkopplade skriftligen och
muntligen potentiella problem med förslaget, som beslutades med två tredjedelars majoritet
av SLS fullmäktige.
•

SFMG hade den 31 december 2019 totalt 213 697 kr i likvida medel. Styrelsen har diskuterat
användandet av pengarna och ser att bidrag framför allt kan beviljas för vidareutbildning av
våra medlemmar och arbetsmöten inom olika nätverk. I år har styrelsen beviljat 12.000 kr i
bidrag till föreläsare för Genetikdagarna 2020.

•

Under året har aktiviteter pågått i olika arbetsgrupper och associerade nätverk:
utbildningsgruppen, onkogenetisk arbetsgrupp, kardiogenetisk arbetsgrupp, hematologisk
arbetsgrupp, pediatrisk genetisk arbetsgrupp, arbetsgrupper inom GMS, arbetsgrupper inom
NPO, Sveriges sjukhusgenetiker, genetiska vägledarnas nätverk, ST-läkarnas nätverk, samt
föreningens representation i europeiska nätverket UEMS. Dessa arbetsgrupper presenterar
själva sitt arbete på Genetikdagarna jan 2020.

•

Under hösten 2019 bytte SFMG leverantör av webbhotell, eftersom den tidigare
leverantören under en längre tid haft problem med långa svarstider och föreningens hemsida
låg dessutom ibland helt nere pga tekniska problem. Efter flytt till den nya leverantören
UnoEuro i mitten av november 2019 har vi inte noterat några fler driftsavbrott, och
hemsidans laddtid är i genomsnitt 5 gånger snabbare än tidigare. Samtidigt är årskostnaden
för det nya webbhotellet lägre än tidigare.
Föreningens webbplats https://sfmg.se besöktes under 2019 totalt 10448 gånger av 6000
unika besökare. Det innebär en ökning om 10% i antalet besök och en ökning om 5% i antal
unika besökare jämfört med föregående räkenskapsår. Andelen besök från mobila enheter (i
första hand mobiltelefoner men även tablets) ökade kraftigt jämfört med förra året, och
utgjorde 34% av samtliga sidbesök. Totalt 24% av besöken var från utlandet, med flest
utländska besökare från USA. Utöver startsidan var den mest besökta sidan även detta år
riktlinjerna avseende hematologisk genetik (1244 sidvisningar).

•

Till diplomerade sjukhusgenetiker utsågs: Anna Rohlin (Göteborg), Linda Arvidsson (Lund),
Elin Lundblad-Andersson (Lund), Åsa Hagström (Lund), Frida Abel (Göteborg). En av dessa
examinationer ägde rum i Stockholm och övriga fyra i Umeå. Till diplomerad genetisk
vägledare utsågs: Johanna Rantala (Stockholm), som granskades av examinatorer i Lund.

•

Den 31 december 2019 hade SFMG 124 st betalande medlemmar och 1 hedersmedlem.
Under 2019 har det tillkommit 16 nya medlemmar. Fördelningen mellan medlemmarnas
yrken: 74 läkare, 37 sjukhusgenetiker, 4 genetiska vägledare, 3 bioinformatiker samt 6 övriga.
Föreningen saknar registeruppgifter om vilka som jobbar inom respektive utanför en klinisk
genetisk enhet, samt hur stor andel som är under utbildning.

Magnus Burstedt, ordförande

Umeå 2020-01-10
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