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Kära SSRM medlem 

Först vill jag tacka för förtroendet att få leda föreningen som ordförande de kommande två åren. 

SSRM är en dynamisk och växande förening som har en viktig roll i professionell utveckling för oss 

som arbetar inom reproduktionsmedicin. Det är med glädje som jag åtar mig att leda föreningens 

goda arbete. 

Vi har haft ett mycket väl organiserat årsmöte i Uppsala! Den lokala kommittén har gjort ett 

strålande fint arbete att på alla sätt arrangera ett mycket lyckat möte. Programmet var intressant och 

välbalanserat mellan teori och praktik. På fredagen var det fokus på donationsfrågor med 

föreläsningar om regelverk och kunskapsstöd, teoretiska och praktiska aspekter på infrysning av 

spermier i donationssyfte och avslutade med intressanta och högaktuella fallbeskrivningar. Efter att 

årsmötet formellt öppnades på fredag eftermiddag fick vi höra en bred genomgång av patienters 

upplevelser i samband med behandling mot cancer i barndomen och deras syn på fertilitetsfrågor. 

Lördagen bjöd bland annat på föreläsningar om fertilitetsbevarande åtgärder bland transmän, 

prediktionsmodellen och en analys av de faktorer som påverkar framgång vid IVF-behandling, 

uppföljning av barn och framtidsvisioner om vår bransch. För er som vill läsa mer och se de nyaste 

publikationerna från lördagens föreläsare samt relevanta artiklar, kan följande rekommenderas: 

Armuand, Dhejne et al. 2017. Transgender men's experiences of fertility preservation: a qualitative 

study. Hum Reprod;32(2):383-390. 

Vaegter, Lakic et al. 2017. Which factors are most predictive for live birth after in vitro fertilization 

and intracytoplasmic sperm injection (IVF/ICSI) treatments? Analysis of 100 prospectively recorded 

variables in 8,400 IVF/ICSI single-embryo transfers. Fertil Steril;107(3):641-648. 

Harper, Jackson et al. 2017. Adjuncts in the IVF laboratory: where is the evidence for 'add-on' 

interventions? Hum Reprod. Jan 31:1-7. doi: 10.1093/humrep/dex004.  

Sunde, Brison et al. 2016. Time to take human embryo culture seriously. Hum Reprod;31(10):2174-

2182. 

Arrangemanget med konferens på hotellet fungerade mycket bra och middagen på Norrlands Nation 

bjöd på fantastisk mat i en miljö med traditionella anor. Det viktigaste av allt är ju också det fina 

sällskapet. På dansgolvet fanns sedan möjlighet att glömma vardagsbestyr och försvinna in i 

musikens och rytmens värld. Det blir en utmaning för nästa års arrangörer i Stockholm att leva upp 

till den höga standarden som sattes i Uppsala. Vi tackar för ett fantastiskt årsmöte i Uppsala! 

  



Den nya styrelsen består av följande medlemmar: 

Ann Thurin Kjellberg. Docent, överläkare. Göteborg 

Britt Friberg. Docent, överläkare. Malmö 

Julius Hreinsson. Embryolog, laboratoriechef. Stockholm 

Lena Andersson-Bergh. Sjuksköterska. Uppsala 

Linda Savolainen. Embryolog. Stockholm 

Margareta Stefenson. Barnmorska. Stockholm 

Marie Klinta. Barnmorska, verksamhetschef. Stockholm 

Niels Fuglede. Läkare. Linköping 

Stina Järvholm. Psykolog. Göteborg 

Susanna Apter. Embryolog, laboratoriechef. Stockholm 

 

Vi återkommer med närmare information angående arbetsfördelning och information om styrelsens 

sammansättning inom kort. 

Styrelsen planerar redan nu kommande aktiviteter där vi räknar med att hålla ett ”Hot Topics” möte 

under hösten, ABC-kurs i början av nästa år samt nästkommande årsmöte i Stockholm 13-14 april 

2018. 

 

Vi planerar att skicka korta informationsbrev av det här slaget med jämna mellanrum för att 

informera våra medlemmar om föreningens aktiviteter samt att informera om vad som händer inom 

NFS. 

Önskemål om ytterligare innehåll och information tas tacksamt emot. 

 

Jag ser framemot att jobba tillsammans med er alla de kommande två åren. 

 

Stockholm, 19 april 2017 

Julius Hreinsson, ordförande för SSRM 

 

 



 

 

 

 

Feststämning vid middagen i Uppsala 

 

 

 

 

 

 


