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• Styrelsen har under året utgjorts av: 
- Niklas Dahl, Uppsala, ordförande 
- Maria Soller, Lund, vice ordförande 
- Hans Ehrencrona, Lund, sekreterare facklig och vetenskaplig 
- Marie-Louise Bondeson, Uppsala, skattmästare 
- Ulf Kristoffersson, Lund, ledamot/redaktör 
- Jon Jonasson, Linköping, ledamot 
- Charlotta Ingvoldstad, adjungerad ledamot 

 
• Ämnesmötet för kliniska genetiker anordnades på Söderköpings Brunn den 28-29/1. 

I anslutning till detta hölls också Föreningens årsmöte. 
 

• Föreningen har bidragit med synpunkter på följande remisser: 
- Reglering för etablering av vårdgivare (SOU 2009:84) 
- Gränslandet mellan sjukdom och arbete (SOU 2009:89) 
- Public consultation on the revision of directive 98/79/EC on in vitro diagnostic  
  medical devices (Remiss från Europarådet) 
 

• Föreningen har i samband med årets Medicinska Riksstämma i Göteborg deltagit vid 
följande två symposier: 
- "Betydelsen av interaktion mellan miljö och genetiska faktorer vid psykisk ohälsa 
hos barn och ungdomar." Gemensamt arrangemang med sektionerna för Barn- och 
Ungdomspsykiatri och Psykiatri. Deltagarantal c:a 100 personer. 
- "Finns det orättvisor i diagnostiken och vården av barn med sällsynta diagnoser?" 
Gemensamt arrangemang med Sektionen för Pediatrik. Deltagarantal c:a 125 personer. 
 

• Föreningen stod, tillsammans med övriga nordiska genetiska sällskap, som värd för 
ESHG-mötet i Göteborg 12-15 juni 2010. Med c:a 2000 besökare och ett högintressant 
vetenskapligt, kliniskt och socialt program så får arrangemanget betraktas som en stor 
framgång. 
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• Styrelsemedlemmar har deltagit vid Svenska Läkaresällskapets fullmäktigemöte samt 
vid de europeiska nationella specialistföreningarnas möte i samband med ESHG-mötet 
i Göteborg. 
 

• Dokumentet avseende SFMG-godkännande av sjukhusgenetiker har under året 
uppdaterats, där framför allt ansökningsförfarandet har förtydligats jämfört med 
tidigare. Det uppdaterade dokumentet är publicerat på SFMGs hemsida. 
 

• Föreningen har jämfört med tidigare år haft en mer aktiv roll i planeringen av 
utbildningsmomentet för ST-läkare, som traditionsenligt ligger dagen före SFMGs 
årsmöte och Stalletmötet. Detta utbildningsmoment har efter föregående årsmöte fått 
benämningen Genetikdagarna, och SFMG har nu huvudansvaret för det 
pedagogiska/vetenskapliga innehållet. De första Genetikdagarna kommer att hållas i 
Lund/Torekov 26-27/1 2011 med temat "Leukemigenetik", och c:a 50 personer har 
anmält intresse att deltaga. Deltagarlistan domineras av föreningsmedlemmar, men 
även hematologer, barnonkologer och kliniska kemister har anmält sig till mötet. 
 

• Utbildningsgruppen har under 2010 tagit fram ett förslag för utbildning av och 
arbetsbeskrivning för genetiska vägledare. Förslaget har bearbetats för att bli 
kongruent med det från andra europeiska länder. En reviderad version kommer att 
presenteras på årsmötet. 
 

• Utbildningsgruppen har också arbetat vidare med dokumentationen av läkarnas 
specialistutbildning samt med hur SPUR-frågan skall lösas. Ett nationellt förankrat 
måldokument för specialistutbildningen har påbörjats av Erik Björck. 
 

• Under året har fyra granskare inför specialistbevis i klinisk genetik utsetts och 
delgivits Socialstyrelsen: Erik Björck, Eva Holmberg, Ulf Kristoffersson och Niklas 
Dahl. Två av dessa kommer att engageras för individuell granskning inför ansökan om 
specialistkompetens.  

 
• Studierektorer i specialiteten har utsetts lokalt och på varje utbildningsort (Eva Lena 

Stattin, Umeå; Elisabeth Blennow, Stockholm; Niklas Dahl, Uppsala; Jon Jonasson, 
Linköping; Maria Soller, Lund samt Christina Jern, Göteborg). Dessa har tillsammans 
med verksamhetschefer ansvar för framtida utbildning enligt rekommendationer från 
SPUR. 
 

• Antalet betalande medlemmar i Föreningen i november 2010 var 87 st. 
 
 
 
 

     
Niklas Dahl, ordförande   Hans Ehrencrona, sekreterare 


