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Verksamhetsberättelse 2020 
 
• 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 29-30 januari 2020 på Stora 

Brännbo konferens och hotell, Sigtuna. I anslutning till detta hölls SFMGs årsmöte samt 
utbildning och diskussioner inom genetisk diagnostik. 
 

• Styrelsen har under 2020 haft fyra styrelsemöten samt kontakt via mail.  
 

• SFMG styrelse har under året svarat på olika förfrågningar samt hanterat remisser från 
Regionala cancercentrum (RCC), Socialstyrelsen, Svenska läkarförbundet (SLF) och Svenska 
läkaresällskapet (SLS). Många av remisserna har varit relaterade till covid-19. Andra ärenden 
av relevans för SFMG har bland annat varit behovsanalys av SK-kurser i klinisk genetik 
kursåret 2021, förfrågan om tillgång på specialistläkare nu och om 10 år, förfrågan från SLF 
om kompetensförsörjning av specialistläkare, samt Socialstyrelsens föreskrifter om nytt 
regelverk för ST-läkare. 

 
• SFMG har nominerat flera representanter till olika nationella arbetsgrupper; till 

Socialstyrelsens referensgrupp om användning av vävnader och celler i sjukvården har Erik 
Iwarsson och Carina Frykholm föreslagits, och som sjukhusgenetiker till NAG NGS-cancer har 
Margareta Nordling, Kristina Lagerstedt-Robinson och Linda Arvidsson föreslagits. Dessutom 
har Uppsala lämnat förslag på representant inom NPO allvarliga blåsdermatoser. Styrelsen 
har ej fått något slutbesked ang dessa nomineringar. 

 
• Ulf Kristoffersson har på uppdrag av SFMG styrelse skickat en skrivelse till Statsrådet på 

Socialdepartementet, där önskemål framförs om behov av att reglera vem som får använda 
titeln sjukhusgenetiker respektive genetisk vägledare. Föreningen menar att en skyddad titel 
skulle stärka kvaliteten på den svenska hälso- och sjukvården. 

 
• SFMGs representanter inom det europeiska nätverket UEMS har under året varit Ulf 

Kristoffersson, Lund och Elisabeth Syk-Lundberg, Stockholm. Båda har nu meddelat att de vill 
avsluta uppdraget och ersättare sökes. 

 
• Ordföranden deltog i SLS digitala fullmäktigemöte 26 maj. Ordförande deltog även i SLS 

digitala ordföranderåd 7 oktober.  
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• Under året har en ny arbetsgrupp bildats inom SFMG för att arbeta med frågor som rör etik 
och policy (EoP) inom genetisk testning. Syftet är att ta fram policydokument för att förbättra 
och harmonisera omhändertagandet av patienter vid kliniska genetiska mottagningar i 
landet. Arbetsgruppen håller för närvarande på med nationella riktlinjer för 
anlagsbärarscreening av recessiv sjukdom vid bärarskap hos partner. Dokumentet kommer 
att skickas ut på remissrunda under 2021.  

 
• Under året har aktiviteter pågått i olika arbetsgrupper och nätverk: utbildningsgruppen, 

onkogenetik, kardiogenetik, pediatrisk genetisk, hematologisk genetik, Sveriges 
sjukhusgenetiker, genetiska vägledarna, ST-läkarnas nätverk, arbetsgrupper inom GMS resp 
NPO, samt föreningens representation i det europeiska nätverket UEMS. Dessa 
arbetsgrupper presenterar själva sitt arbete på ett möte ”Rapport från arbetsgrupper” i 
anslutning till årsmötet.  

 
• Föreningens webbplats https://sfmg.se besöktes under 2020 totalt 10453 gånger av 5967 

unika besökare, och andelen besök från mobila enheter utgjorde 34%. Dessa siffror är i 
princip oförändrade jämfört med föregående räkenskapsår. Efter bytet av webbhotell förra 
året uppmättes en 80% förbättrad hastighet i sidvisningen för webbplatsen. Utöver 
startsidan var den mest besökta sidan detta år arbetsgruppen för cancergenetik (2168 
sidvisningar). De flesta besökare kommer till webbplatsen antingen genom direktlänkning 
eller Google-sökning, men 2020 sågs en klar ökning av besök via SFMGs konton på sociala 
media (drygt 3% av samtliga sidvisningar). Totalt 26% av besöken var från utlandet, med flest 
utländska besökare från USA.  

 
• Till diplomerade sjukhusgenetiker utsågs: Hero Nikdin Awier (Stockholm) som examinerades 

av Uppsala, Frida Jonsson (Umeå) som examinerades av Stockholm, Hans Matsson (Uppsala) 
som examinerades av Göteborg och Maria Pettersson (Stockholm) som examinerades av 
Lund. Till diplomerade genetiska vägledare utsågs: Charlotta Ingvoldstad Malmgren 
(Stockholm) som examinerades av Göteborg, Rebecka Pestoff (Linköping) som examinerades 
av Umeå och Mikaela Cruz Delgado (Stockholm) som examinerades av Linköping. 

• SFMG hade den 31 december 2020 totalt 203 105 kr i likvida medel. Bidrag kan beviljas för 
vidareutbildning av våra medlemmar och arbetsmöten inom olika nätverk.  

 
• Den 31 december 2020 hade SFMG 144 st medlemmar. Under 2020 har det tillkommit 11 

nya medlemmar. Dessutom har 37 medlemmar gallrats bort som ej betalat på mer än 2 år. 
Fördelningen mellan medlemmarnas yrken: 89 läkare, 41 sjukhusgenetiker, 7 genetiska 
vägledare, samt 7 övriga. Föreningen saknar registeruppgifter om vilka som jobbar inom 
respektive utanför en klinisk genetisk enhet, samt hur stor andel som är under utbildning. 
Medlemsregistret skickades till SLS 2020-09-01 för att fastställa årsavgift. 

 
 
 
 
 
Magnus Burstedt, ordförande    Anna Norberg, sekreterare 
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