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Verksamhetsberättelse 2009 
 
 

• Styrelsen har under året utgjorts av: 
Niklas Dahl, Uppsala, ordförande 
Jon Jonasson, Linköping, vice ordförande 
Hans Ehrencrona, Uppsala, sekreterare facklig och vetenskaplig 
Marie-Louise Bondeson, Uppsala, kassör 
Ulf Kristoffersson, Lund, redaktör 

 
• Ämnesmötet för kliniska genetiker anordnades på Hotel Botnia i Umeå den 29-30/1. I 

anslutning till detta hölls också Föreningens årsmöte. 
 

• Föreningen har bidragit med synpunkter på följande remisser: 
- Klinisk forskning - Ett lyft för sjukvården (SOU 2009:43) 
- Patientsäkerhet. Vad har gjorts? Vad behöver göras? (SOU 2008:117) 
- Förslag till föreskrifter och allmänna råd om fosterdiagnostik och preimplantatorisk 
genetisk diagnostik, Dnr 51- 2748/2007 (SOSFS 209:x) 

 
• Föreningen har lämnat förslag till Svenska Läkaresällskapet om följande projekt som 

Nationella Medicinska Indikationer (NMI): 
- Utredning av mental retardation (kontaktperson Magnus Nordenskjöld) 
- Ärftlig kolorektalcancer (kontaktperson Annika Lindblom) 
- Ärftlig bröst- och äggstockscancer (kontaktperson Niklas Loman) 
 

• Föreningen har i samband med årets Medicinska Riksstämma i Stockholm deltagit vid 
följande fyra symposier: 
- Abort på grund av fostrets kön. Fakta och etik. 
- En tredjedel av barnen med hörselnedsättning/dövhet har något mer. 
- Ärftlig cancer – utredning, klinik och uppföljning. 
- Educated guess eller kvalitetssäkrad analys  - laboratoriemedicinens roll i vården. 
Deltagarantalet vid respektive symposium var c:a 85, 50, 70 och 40. 
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• SFMG är tillsammans med övriga nordiska genetiska sällskap värd vid nästkommande 
ESHG-möte i Göteborg 12-15 juni 2010. Styrelsemedlemmar har under året 
samarbetat med ESHGs vetenskapliga programkommitté avseende planerandet av 
symposierna på ESHG 2010 och inbjudan av gästföreläsare, och särskilt tagit ansvar 
för den nordiska plenary session som kommer att inleda konferensen. Styrelsen har 
också varit behjälplig kring logistiken för konferensen, inklusive det sociala 
programmet. 
 

• Styrelsemedlemmar har deltagit vid Svenska Läkaresällskapets fullmäktigemöte, 
Läkarförbundets specialitetsföreningars representantskapsmöte samt vid de europeiska 
nationella specialistföreningarnas möte i samband med ESHG-mötet i Wien. 
Vid det senare mötet enades om att: 
i) verka för att specialiteten skall erkännas av samtliga EU-stater med möjligheter att 
verka över nationsgränserna. 
ii) ta fram europeiska curricula för sjukhusgenetiker och genetiska vägledare med 
målsättning som under i). 
 

• Utbildningsgruppen har under 2009 arbetat på att utforma rekommendationerna för  
nya ST, dessa kommer att färdigställas 2010. 
 

• Antalet betalande medlemmar i Föreningen i november 2009 var 78 st. 
 

• Under verksamhetsåret har ett medlemsbrev distribuerats till samtliga medlemmar. 
 
 
 
 
 
 
 

     
Niklas Dahl, ordförande   Hans Ehrencrona, sekreterare 


