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 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 Vår Gård, Saltsjöbaden den 26-

27/1. I anslutning till detta hölls också Föreningens årsmöte. 
 

 Utbildningsmomentet i samband med ämnesmötet hölls på Vår Gård, Saltsjöbaden den 
25/1 med temat barn som föds oklart kön.  

 
 Föreningen har bidragit med synpunkter på följande remisser:  

- Vårdprogram för malignt melanom 
- Ärftlig coloncancer – utredning, uppföljning och omhändertagande 

 
 Styrelsemedlem Erik Iwarsson har deltagit vid Svenska Läkaresällskapets 

fullmäktigemöte. 
 
 Föreningen har i samband med årets Medicinska Riksstämma i Stockholm deltagit vid 

följande två symposier: 
- "Varför tas PKU-prov på alla nyfödda? Om den utvidgade screeningen för medfödda 
sjukdomar" Gemensamt arrangemang med Sektionen för Pediatrik. Medverkande för 
SFMG: Anna Wedell. 
- "Att identifiera skolproblem innan skolstart – vad är möjligt, vad är genomförbart 
och vad är etiskt?" Gemensamt arrangemang med Skolläkarföreningen. Medverkande 
för SFMG: Niklas Dahl. 

 
 

 

Sid 1 (2) 
 



Verksamhetsberättelse 2012 

Sid 2 (2) 
 

 Föreningen har ansökt hos Sveriges Läkarförbund att få bilda en specialistförening 
inom The Union for Medical Specialists, UEMS. 

 
 Ulf Kristoffersson har med uppdrag från styrelsen deltagit i hearing om ny 

specialistindelning. Ordförande har även skrivit en skrivelse till utredarna för att 
poängtera vikten av att behålla samma status som tidigare. Ingen förändring kommer 
att ske avseende detta. 

 
 Examination av sjukhusgenetiker: 

Lucia Cavelier, Uppsala, examinerades och godkändes av Anna Öfverholm och 
Tommy Martinssson, Göteborg.  
Gunilla Kanter Smoler, examinerades och godkändes av Catarina Lundin och Petra 
Johnels, Lund. 
Malin Berggren, Göteborg, examinerades och godkändes av Eva-Lena Stattin och 
Kristina Cederquist, Umeå 

 
 Godkännande av genetiska vägledare enligt fastställda övergångsbestämmelser:  

Ingela Landberg, Lund 
Monica Emmertz, Lund 
Karin Runestam, Uppsala 

 
 Antalet medlemmar i Föreningen i november 2012 var 100.  

 
 
 
     
Maria Soller, ordförande   Kristina Karrman, sekreterare 


