Verksamhetsberättelse 2021
•

Styrelsen har under året utgjorts av:
Cecilia Soussi Zander, Uppsala, ordförande
Hans Ehrencrona, Lund, vice ordförande samt webbredaktör
Hans Matsson, Uppsala, vetenskaplig sekreterare
Magnus Burstedt, Umeå, facklig sekreterare
Anna Poluha, Uppsala, skattmästare
Johanna Rantala, Stockholm, ledamot

•

Nationellt ämnesmöte i klinisk genetik anordnades virtuellt den 27:e januari 2021. I
anslutning till detta hölls SFMG:s årsmöte följt av diskussioner rörande genetisk diagnostik.

•

Styrelsen har under 2021 haft 9 styrelsemöten samt kontakt via e-post.

•

SFMG styrelse har under året svarat på olika förfrågningar samt hanterat remisser
förmedlade via Nationella stödfunktionen (SKR; kunskapsstyrningvard.se), Socialstyrelsen,
Svenska läkarförbundet (SLF) och Svenska läkaresällskapet (SLS). Remisserna har bland annat
varit relaterade till högspecialiserad vård, fosterdiagnostik, screening för cystisk fibros, samt
en stärkt försörjningsberedskap för hälso- och sjukvården. Remiss rörande
informationsöverföring inom vård och omsorg från Socialdepartementet har också
kommenterats.

•

SFMG har publicerat tre policydokument som dessförinnan skickats på remiss till
verksamheterna:
-

”Delning av genotyp- och fenotypdata vid utredningar för sällsynta diagnoser och
andra ärftliga sjukdomar”
”Rekommendation angående certifiering av personal vid verksamheter som utför
klinisk genetisk utredning och diagnostik”
”Riktlinjer för anlagsbärartestning av recessiva sjukdomar i familjer med kända
sjukdomsorsakande genvarianter”, utarbetad av arbetsgruppen för etik och policy.

•

SFMG har medverkat till att en kvalitetsgrupp formerats under året med representation från
samtliga orter. Gruppens medlemmar har upptagits i föreningen och erbjuds avgiftsfritt
medlemskap under två år, 2021–2022. SFMG har också rekommenderat att samtliga orter
bör vara representerade i arbetsgruppen för etik och policy. I gruppen är det önskvärt att
genetisk vägledare, sjukhusgenetiker och kliniska genetiker deltar.

•

En gemensam skrivelse angående ”European In Vitro Diagnostic Regulation (IVDR)
EU/2017/746”, har författats och signerats av samtliga ordföranden för de
laboratoriemedicinska specialitetsföreningarna. Skrivelsen skickades till socialministern Lena
Hallengren i början av juni. Vi yrkade bland annat för en framskjutning av införandedatum till
tidigast maj 2024. Tyvärr har vi inte fått någon reaktion från Socialdepartementet.
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•

Ulf Kristoffersson har på uppdrag av SFMG styrelse skickat en skrivelse till Statsrådet på
Socialdepartementet 2020, 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. Förfrågan
besvarades 2021-08-13 med en hänvisning till Patientsäkerhetslagen att enligt 4 kap. 5 § får
en skyddad yrkestitel endast användas av den som har legitimation för yrket eller genomgår
föreskriven praktisk tjänstgöring. Inget arbete pågår i Socialdepartementet som syftar till att
utreda om yrkestitlarna sjukhusgenetiker eller genetisk vägledare bör regleras.

•

SFMG:s representant inom det europeiska nätverket ”Union Européenne des médecins
spécialistes/European Union o Medical Specialists”, UEMS har under året varit Ulf
Kristoffersson, Lund (https://uems-genetics.org/NationalDelegates.html#sweden) samt även
i ”European Board of Medical Genetics”, (https://www.ebmg.eu/666.0.html).

•

Ordföranden deltog i SLS digitala fullmäktigemöte den 25:e maj och även i ordföranderådet
den 13:e oktober. Ordförande har också medverkat vid ett rundabordssamtal om
geneditering anordnat av Statens medicinsk-etiska råd (SMER) den 1:a mars.

•

Under året har aktiviteter pågått i olika arbetsgrupper och nätverk: utbildningsgruppen,
onkogenetik, kardiogenetik, pediatrisk genetisk, hematologisk genetik, Sveriges
sjukhusgenetiker, genetiska vägledarna, ST-läkarnas nätverk, etik- och policygruppen,
kvalitetsgruppen, svenskt nätverk för information kring fosterdiagnostik (SNIF),
arbetsgrupper inom GMS respektive NPO, centrum för sällsynta diagnoser i samverkan (CSD)
samt föreningens representation i det europeiska nätverket UEMS.

•

Föreningens webbplats https://sfmg.se besöktes under 2021 totalt 13 848 gånger av 8622
unika besökare, vilket är över 30% fler besök jämfört med föregående kalenderår. Andelen
besök från mobila enheter utgjorde 32%. Utöver startsidan var den mest besökta sidan
liksom föregående år arbetsgruppen för cancergenetik (2539 sidvisningar, en ökning med
17%). De flesta besökare kommer till webbplatsen antingen genom direktlänkning eller
Google-sökning, men 2021 sågs en fortsatt lätt ökning av besök via SFMG:s konton på sociala
media (drygt 4% av samtliga sidvisningar). Liksom tidigare år var majoriteten besök från
Sverige, med flest utländska besök från USA (5,8%).

•

Till diplomerade sjukhusgenetiker utsågs: Anna Hammarsjö (Stockholm) som examinerades
av Uppsala och Tatjana Pandzic (Uppsala) som examinerades av Lund. Till certifierade
genetiska vägledare utsågs: Maria Enoksson (Umeå) och Kristina Juhlberg (Göteborg) som
alla examinerades av Stockholm.

•

SFMG hade den 31 december 2021 totalt 209 985 kr i likvida medel. Bidrag kan beviljas för
vidareutbildning av våra medlemmar och arbetsmöten inom olika nätverk.

•

Den 31 december 2021 hade SFMG 164 medlemmar. Under 2021 har det tillkommit 27 nya
medlemmar. Medlemsregistret (förhållandena i föreningen den 1 september 2021)
överlämnades till SLS den 31 oktober 2021.

Cecilia Soussi Zander, ordförande

Hans Matsson, sekreterare
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