
Protokoll från medlemsmöte för Föreningen för medicinsk 
mikrobiologi 2009 
 

Närvarande:  Medlemmar i Föreningen för medicinsk mikrobiologi 

Datum:   Onsdag 22 april 2009, kl. 17.00 

Lokal:   Västerås i anslutning till vårmötet 

 

1. Mötet öppnades. 

2. Föredragningslistan fastställdes. 

3. Ingvar Eliasson valdes till justeringsperson. 

4. Britt Åkerlind valdes till mötesordförande och Andreas Matussek till 

mötessekreterare. 

5. Styrelsen har valt in 11 nya medlemmar: Göran Hedin, Falun, rekommenderad 

av Kenneth Nilsson, Per-Eric Lindgren, Linköping, rekommenderad av Britt 

Åkerlind, Cecilia Jendle, Karlstad, rekommenderad av Torbjörn Kjaerstadius, 

Sara Östberg, rekommenderad av Maria Pränting, Susanna Falklind, 

rekommenderad av Ilona Lewensohn Fuchs, Teodor Capraru, rekommenderad 

av Måns Ullberg, Inga Fröding rekommenderad av Eva-Lena Ericsson, Monica 

Kasevik rekommenderad av Torbjörn Kjerstadius, Karin Liderot rekommenderad 

av Eva-Lena Ericsson, Kristina Rundgren rekommenderad av Anki Nordqvist och 

Anna Åkerlund rekommenderad av Britt Åkerlind. 

 

6. Rapporter  

a. Smittskyddsutredningen ska presenteras den 9 juni: Utredaren har besökt 

bl a Umeå och Göteborg; Styrelserepresentanter och FMM medlemmar 

träffade utredaren för att ha synpunkter på utredningen. Representation 

från Stockholm, länslaboratorier och privat sektor efterfrågades innan 

mötet. FMM representerades med anledning av detta av Annika Wistedt, 

Andreas Matussek, Illona Lewensohn Fuchs och Britt Åkerlind. Vi 

presenterade tankarna kring den planerade referenslaboratoriefunktionen 

och problematiken med rekrytering av läkare.  



b. Christina Åhren har representerat FMM på ett nationellt symposium kring 

”Strategier för arbete mot antibiotikaresistens”. Rapporter från mötet finns 

på: Rapporterna återfinns i sin helhet på: 

http://www.smittskyddsinstitutet.se/upload/Publikationer/nationella-

overvakningssystem.pdf; 

http://www.socialstyrelsen.se/Publicerat/2008/10196/2008-126-68.htm 

 

7. Kommande program: 

a. Chefs- och professorsmöte äger rum på SMI den 22:e september. 

Planerade teman för mötet blir: 

1. Interna utbildningsböcker för den nya specialiteten. 

2. Workshop kring nyttan av laboratoriemedicin kopplat till bl a 

hälsoekonomi . 

3. EU fokus under 2009 är antibiotikaresistens resistens och 

zoonoser. 

4. Smittskyddsutredningen. 

 

b. Riksstämman äger rum den 25-27:e november i Stockholm. FMM är 

huvudarrangör för symposiet ”Educated guess” eller kvalitetssäkrad analys 

– laboratoriemedicinens roll i vården. FMM är medarrangör till Hepatit B – 

Hur kan behandling och profylax förbättras? Tarmsmitta på sjukhus – en 

oundviklig konsekvens? Deadline för anmälan av abstracts är i år 28/8.  

 

c. Vårmötet 2010 kommer att äga rum i Göteborg.  

 
8. Stiftelsens medel delas ut utifrån individuell bedömning av varje ansökan vid 

ansökningstillfället. De flesta medel går till forskningsprojekt, men styrelsen 

tryckte på att pengarna främst ska gå till nätverksbyggande. Sista 

ansökningsdatum är den 30:e september. 
9. Stipendier från Orion Diagnostica AB, Capio Diagnostik AB och Biodisk AB finns 

tillgängliga för elektronisk ansökan med sista ansökningsdag 10:e december.  
 

http://www.smittskyddsinstitutet.se/upload/Publikationer/nationella-overvakningssystem.pdf
http://www.smittskyddsinstitutet.se/upload/Publikationer/nationella-overvakningssystem.pdf
http://www.socialstyrelsen.se/Publicerat/2008/10196/2008-126-68.htm


10. Övrigt 
a. Lisa Helldal har blivit utsedd till RAF stipendiat 2009. 

b. Medlemsavgiften 2009 har hittills betalats av 149 av ca 500 medlemmar. 

Medlemsbevis kommer att skickas per post med information kring 

inloggningsuppgifter, adresser, påminnelse om avgift, instruktioner till 

användarinstruktioner. Detta brev blir det sista brevet och därefter sker all 

information via nätet.   

c. ESCMID representant Anna Schwan avgår. Vi behöver förslag på 

personer som kan ta uppdraget. 

 
 

Andreas Matussek   Ingvar Eliasson 

Mötessekreterare   Justeringsperson 


