
 

Minnesanteckningar från årsmöte i Föreningen för medicinsk mikrobiologi i 

samband med Vårmöte i Linköping 2012 
 

Närvarande: Medlemmar i Föreningen för medicinsk mikrobiologi 

Lokal: Sonaten 

Tidpunkt: Onsdag 18 april, 2012 kl. 17.15-18.30 

 

Föredragningslista 

1. Mötet öppnades av Lars Engstrand. 

2. Föredragningslistan fastställdes 

3. Till justeringspersoner valdes Erik Svensson och Hong Yin 

4. Till mötesordförande och mötessekreterare valdes Lars Engstrand och Lena 

Serrander 

5. Ekonomin presenteras av Nahid Kondori. Det finns 480 tkr i FMMs kassa. (mer) 

6. De nya styrelsemedlemmarna presenteras i sina respektive roller. Sara Söbirk, vice 

ordförande, Lena Serrander, vetenskaplig sekreterare, Johanna Sandlund ledamot, 

Sören Andersson ledamot 

7. Nya medlemmar presenterades: Johan Ljungberg, Karolina Hedman, Sören 

Andersson, James Ayukekbong, Annah Rutqvist, Ellinor Melin, Oskar Ekelund, Tina 

Falkeborn, Erik Senneby, Malin Hagstrand Aldman, Jorma Hinkula och Bagdi Sudhir.  

8. FMMs medlemmar: FMM har 532 registrerade medlemmar varav 175 betalar sin 

avgift. Det kommer att komma ut en skriftlig sista påminnelse om betalning till FMMs 

medlemmar som inte betalat sin avgift. Sedan kommer medlemmar som trots 3 

påminnelser per E-brev inte betalat sin avgift att avregistreras, men kan naturligtvis 

återuppta sitt medlemskap på nytt.  

9. FMM kommer att dela ut 2 x 50 000 kr som sökbara forskningsstipendier samt 

resestipendier. Överskott från vårmöten kan till hälften komma att överföras till 

stiftelsen för att stiftelsens kapital inte ska urholkas.  

10. Urban Kumlin, utbildningsansvarig berättade om att SoS har ett nytt förslag till 

omorganisation av ST-utbildningen kommer att presenteras den 19/4. SLS är 

formell remissinstans. Förslaget kommer att läggas på vår hemsida och medlemmarna 

inbjudes till diskussion på mikrobiologi.net. Beroende på denna kommer en enkät 

eventuellt att genomgöras innan de 4 veckor FMM har på sig för yttrande till SLS. 

Gunnar Kahlmeter och Lars Engstrand har gett hård kritik till SoS pga. av långa 

handläggningstider för ansökningar om specialistbevis. Läkarförbundet har anammat 

denna diskussion och SoS representant Anders Printz har lovat återkomma till FMM 

under våren. Under tiden annonserar SoS efter 8 expertgranskare, som kommer att 

ersätta externa specialistutbildade granskare inom respektive specialitet. Frågan är om 

de kommer att ha tillräckligt djup kunskap och om det kommer att gå fortare. SPUR-

systemet har ändrats och kommer eventuellt att ändras ytterligare. Resultatet av 

SPUR-inspektioner är i digital form är numera inte publikt utan ägs av 

verksamhetscheferna. Inspektioner rekommenderas vart 5:e år. I utbildningsutskottet 

finns idag Urban Kumlin, Arne Kötz, Lena Dillner, Tinna Åhren, Maria Marklund, 

Johanna Sandlund, Torbjörn Kjerstadius, Olle Aspevall, Hilpi Rautalin och Annika 

Osterman.  

 

11. Information om kommande program:  

Chefs och professorsmöte 2012-09-26 i Stockholm kommer ffa att handla om 

referenslabsutredningen och hur man kommer vidare efter inventeringen som gjorts. 



Många röster hördes för att FMM måste hålla i hur referensfunktioner fördelas. Vi 

känner inte till hur referensverksamheten ska finansieras.  

 

12.  
Riksstämma 2012-11-28---30 kommer att ha temat ”Framtidens hälsa”. Vi har 

tillsammans med infektionsläkarföreningen anmält 3 symposier. Martin Blaser som 

skulle ha prata om normalflorans betydelse för motverkande av fetma och diabetes 

bland annat kunde tyvärr inte komma, men nya förslag mottages tacksamt. En fest 

kommer att anordnas tillsammans med infektionsläkarföreningen. Från och med i år 

kommer en avgift på 2000 kr även för medlemmar i SLS tas ut. Kom ihåg att 

abstrakts ska in före augusti! 

 

Vårmöte 2012 värdskap ännu inte klart. Eventuellt kan Örebro bli värd och då ev i 

samband med inf läkarföreningens vårmöte för delvis gemensamt program. 

 

13. APMIS redaktör? Förslag mottages tacksamt. Ingvar Eliasson tillfrågad, men har sagt 

nej i nuläget. 

14. Referenslabsutredningen kommer att presenteras vidare på detta vårmöte på fredag. 

Frågan är viktig och kommer att ta upp huvuddelen av Chefs-och professorsmötet. 

15. Hilpi Rautalin, ny president för den medicinska mikrobiologiska sektionen i UEMS 

presenterade vilka frågor man fokuserar på där. Vi kommer att lägga länkar till detta 

på mikrobiologi.net, men i korthet fokuserar man på minimikrav för att bli 

specialistläkare inom mikrobiologi, harmonisering av ST-utbildning i Europa mm.  

16. Övriga frågor. 

17. Mötet avslutas. 

 

 

 

Lena Serrander 

Vetenskaplig sekreterare 


