
Medlemsmöte	  140926	  FKM,	  Bergen	  ,	  Norge	  16.30-‐17.00	  

Närvarande:	  Annika	  Wistedt,	  Anders	  Kärnell,	  Cecilia	  Jendle-‐Bengtén,	  Susann	  Skovbjerg,	  Sara	  Söbirk,	  
Urban	  Kumlin,	  Niklas	  Edner,	  Lena	  Serrander	  

	  

1. Referensmetodiken	  och	  referenslaboratorienätverket,	  uppdatering	  och	  förslag	  från	  styrelsen.	  
a. Folkhälsomyndogheten	  har	  föreslagit	  en	  utredning	  nationellt	  med	  hjälp	  av	  NSK	  via	  

SKL.	  Vi	  bejakar	  detta	  och	  avvaktar	  från	  föreningens	  sida	  vad	  denna	  utredning	  ger.	  Se	  
separat	  bilaga	  

b. Martin	  Sundqvist	  och	  Öjar	  Melefors	  är	  anställda	  som	  huvudredaktör	  resp	  
redaktionssekreterare	  

c. Folkhälsomyndigheten	  planerar	  en	  analysutbudslista	  för	  smittskyddslagens	  agens	  .	  
FKM	  avser,	  om	  möjligt	  i	  samarbete	  med	  folkhälsomyndigheten,	  verka	  för	  en	  
komplett	  analysutbudslista	  för	  landet,	  kanske	  som	  går	  att	  nå	  från	  Wiki-‐ref	  metodik.	  
Diskussion	  kring	  hur	  detta	  arbete	  skulle	  kunna	  utföras,	  ev	  av	  ST-‐läkare,	  som	  
kvalitetsarbete	  under	  ST.	  	  

2. Referensgruppernas	  uppdrag	  och	  relation	  till	  FKM	  
a. Se	  separat	  Bilaga	  	  
b. Lista	  på	  FKMs	  representanter	  i	  olika	  fora	  och	  grupper	  

3. Stora	  förändringar	  i	  ST,	  utbildningsutskottets	  preliminära	  förslag	  till	  mål	  för	  ST,	  
utbildningsbok	  och	  checklista	  

a. Checklista	  utformad	  med	  3	  olika	  kunskapsnivåer	  (behärska,	  utföra	  med	  stöd,	  viss	  
kunskap)	  

b. SoS	  bedömer	  nu	  själva	  om	  ansökningarna	  håller	  måttet,	  granskning	  sker	  av	  SoS	  
tillsatta	  bedömare	  (ej	  specialister	  inom	  bakt/virologi),	  vilket	  vi	  motsätter	  oss	  från	  
föreningens	  sida.	  

c. SPUR	  tas	  bort,	  vilket	  vi	  motsätter	  oss	  från	  föreningens	  sida.	  
d. Utbildningsutskottet	  kommer	  att	  arbeta	  ut	  utbildningsbok	  som	  kommer	  att	  gälla	  från	  

feb	  2015	  
e. I	  Europa	  /	  UEMS	  pågår	  en	  process	  för	  harmonisering	  som	  bl.a.	  innebär	  mer	  

samverkan	  kliniskt	  med	  närliggande	  specialiteter.	  Man	  strävar	  efter	  gemensamma	  
grundkrav,	  gemensamma	  minitider	  och	  examina.	  Detta	  för	  att	  öka	  
mobiliseringsmöjligheter.	  	  Europeiska	  riktlinjer	  föreslås	  till	  1	  år	  bakteriologi,	  8	  
månader	  virologi,	  mer	  klinisk	  tjänstgöring.	  	  Mer	  krav	  på	  handledare,	  
erfarenhetsmässigt,	  forskningsmässigt.	  	  

f. Fortbildning	  kommer	  att	  arbetas	  med	  inom	  Europa	  för	  att	  upprätthålla	  kompetens.	  
Referensgruppen	  för	  virologi	  har	  skrivit	  ett	  förslag	  på	  fortbildning	  och	  ST-‐utbildning	  
inom	  virologi.	  

g. Förslag	  till	  medlemmarna	  kommer	  runt	  den	  13	  november	  
4. Nytt	  samarbete	  på	  prov	  med	  SILF	  (Svenska	  InfektionsLäkarFöreningen),	  vårmötet	  2015	  

a. Vi	  kommer	  att	  samorganisera	  1-‐2	  dagar	  och	  en	  kvällsaktivitet	  
b. Folkets	  hus	  150525-‐27,	  samorg	  med	  SILF	  tisd-‐onsdag,	  möjlighet	  att	  vara	  med	  hela	  

veckan.	  



c. Årsmötet	  planeras	  till	  tisdag	  lunch,	  man	  får	  föranmäla	  om	  man	  vill	  ha	  lunch	  vid	  
registrering.	  

d. Det	  ekonomiska	  och	  organisatoriska	  förutom	  vetensk	  program	  planeras	  den	  10	  okt.	  
5. Mikrobiologi.net	  under	  förändring	  

a. Ingvar	  Eliasson	  vill	  att	  man	  använder	  det	  så	  mycket	  som	  möjligt.	  	  Nytt	  namn	  ändrat.	  
Vill	  ha	  synpunkter	  på	  ändringar.	  Ev	  kommer	  vi	  att	  investera	  för	  större	  ändringar,	  bl.a.	  
med	  anpassning	  till	  olika	  skärmstorlekar.	  Beslut	  under	  årsmötet,	  maj2015.	  

6. Ekonomi	  
a. Vi	  har	  fört	  över	  240	  tkr	  till	  stiftelsen	  från	  föreningen	  enl	  tidigare	  beslut.	  Allt	  över	  300	  

tkr	  i	  föreningen	  ska	  överföras.	  Utgående	  balans	  för	  närvarande	  272	  tkr.	  Drygt	  200	  
medlemmar	  har	  betalat	  i	  år.	  Påminnelse	  kommer	  att	  gå	  ut.	  

7. Logga	  tävling	  
a. Röstning	  med	  handuppräckning,	  förslag	  1:	  4	  röster,	  2:	  1	  röst,	  4:	  3	  röster,	  räknas	  ihop	  

med	  röster	  som	  inkommit	  per	  mail,	  tillkännages	  i	  medlemsmail.	  
8. Remisser	  

a. SoS	  allmänna	  rek	  för	  ST-‐utbildning	  
b. Vi	  behöver	  utse	  representanter	  till	  olika	  grupper	  

i. STRAMA-‐rep	  2	  	  förslag,	  en	  ska	  väljas	  .	  FKMs	  förslag:	  Christina	  Åhrén	  och	  
Annika	  Wistedt	  (alt.	  Martin	  Sundqvist,	  Håkan	  Jansson,	  Johan	  Rydberg)	  

ii. SMInetgruppens	  samarbetsgrupp:	  Inga	  Fröding	  vill	  avgå,	  förslag	  från	  
medlemsmötet:	  Margareta	  Granlund,	  Umeå	  

iii. NordicAST:	  Christian	  Giske,	  Annika	  Wistedt	  och	  Tinna	  Åhren	  föreslås	  till	  
omval.	  

iv. Expertmöte	  Läkemedelsverket,	  nya	  rekommendationer	  om	  nosokomial	  
pneumoni:	  Vi	  föreslår	  Christina	  Åhrén,	  Åsa	  Melhus	  	  och	  Christian	  Giske.	  

9. Stiftelsen	  
a. Pågående	  ansökningsbedömningar	  

10. Övriga	  frågor	  
a. Lena	  måste	  avsäga	  sig	  posten	  som	  vet	  sekr	  
b. Möten;	  	  

i. Chefs	  och	  professorsmöte	  den	  13	  nov	  ,	  KS	  Solna	  kirurisalen	  
ii. Styrelsemöte	  februari	  
iii. Vårmöte	  25-‐27	  maj	  2015,	  Östersund	  

c. Till	  justeringspersoner	  	  valdes	  Niklas	  Edner	  och	  Sara	  Söbirk.	  
11. Mötet	  avslutas	  

	  

	  

	  


