
Verksamhetsberättelse 2011 

 
 
 
     Lund 2012-01-10 
 
 
 

Verksamhetsberättelse 2011 
 
 

 Styrelsen har under året utgjorts av: 
- Maria Soller, Lund, ordförande 
- Erik Iwarsson, Stockholm, vice ordförande 
- Kristina Karrman, Lund, sekreterare facklig och vetenskaplig 
- Petra Johnels, Lund, skattmästare 
- Hans Ehrencrona, Lund, ledamot/redaktör 
- Charlotta Ingvoldstad, Uppsala, ledamot 

 
 Ämnesmötet för kliniska genetiker anordnades på Hotell Torekov den 27-28/1. 

I anslutning till detta hölls också Föreningens årsmöte. 
 

 Utbildningsmomentet de sk Genetikdagarna hölls i Lund/Torekov 26-27/1 2011 med 
temat "Leukemigenetik", och c:a 50 personer deltog. Deltagarlistan dominerades av 
föreningsmedlemmar, men även hematologer, barnonkologer och kliniska kemister 
deltog i mötet. 
 

 Föreningen har i samband med årets Medicinska Riksstämma i Stockholm deltagit vid 
följande två symposier: 
- "Fosterdiagnostik med KUB: svenska erfarenheter sedan införandet, nytta eller 
onytta?" Gemensamt arrangemang med Sektionen för Obstetrik och Gynekologi. 
Medverkande för SFMG: Erik Iwarsson och Charlotta Ingvoldstad. 
- "Nya genetiska analyser ger säkrare diagnostik för pediatriska patienter" Gemensamt 
arrangemang med Sektionen för Pediatrik. Medverkande för SFMG: Niklas Dahl, 
Britt-Marie Anderlid och Göran Annerén. 

 
 Styrelsemedlemmar har deltagit vid Svenska Läkaresällskapets fullmäktigemöte  

 
 SPUR: Studierektorerna träffades i maj för ett möte kring hur en eventuell granskning 

av ST-utbildningen skulle kunna genomföras i föreningens regi, som ett alternativ till 
granskning via IPULS. I oktober träffades Elisabeth Blennow och Maria Soller för att 
arbeta fram ett konkret förslag. 
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 DNA-day: ESHG arrangerar varje år en uppsatstävling för högstadie- och 
gymnasieelever. Sverige har inte tidigare medverkat men i år har föreningen via 
tidskriften ”Biologen” informerat biologilärare om möjligheten att deltaga i tävlingen. 

 
 Finland: Den finska läkarföreningen för kliniska genetiker har tagit initiativ till ett 

gemensamt utbildningsmöte som planeras till den 4-5/5 2012 i Helsingfors. 
 

 Specialistindelning: Socialstyrelsen planerar en ny specialistindelning. Ulf 
Kristoffersson har deltagit i de hearings som anordnats och föreningen har inlämnat en 
skrivelse om betydelsen av klinisk genetiks placering som enskild specialitet.  
 

 Website: Föreningen lanserade under året en uppdaterad hemsida på ny adress, 
sfmg.se. Hemsidan har under året utökats med en nyhetssida ”SFMG Aktuellt”, där 
relevant information utöver på hemsidan även publiceras via RSS och i sociala medier 
(Facebook, Twitter, Google+). Från lanseringen av den nya hemsidan till datum för 
denna verksamhetsberättelse så har sfmg.se haft 7329 unika sidbesök.  

 
 Examination av sjukhusgenetiker: 

Johanna Lundin, Stockholm, examinerades och godkändes av Samuel Gebre-Medhin 
och Anna Collin, Lund.  
Anna Norberg, Umeå, examinerades och godkändes av Richard Rosenquist Brandell 
och Marie-Louise Bondesson, Uppsala.  
Petra Johnels, Lund, examinerades och godkändes av Erik Björck och Kristina 
Lagerstedt Robinson, Stockholm. 

 
 Antalet medlemmar i Föreningen i november 2011 var 101.  

 
 
 
     
Maria Soller, ordförande   Kristina Karrman, sekreterare 


