
Styrelsemöte FKM, Bergen, 2014-09-26 kl 11.30-13 
 
Närvarande: Susann Skovbjerg, Niklas Edner, Urban Kumlin, Cecilia Jendle, Lena Serrander, 
Sara Karlsson Söbirk 
Frånvarande: Sören Andersson 
 

1. Referensmetodiken och referenslaboratorienätverket, uppdatering och förslag 
från styrelsen  
Referenslaboratorier: Utredning kommer att ske av NSK (Nationell Samverkansgrupp 
för Kunskapsstyrning). FKM stödjer detta och avvaktar resultatet av utredningen som 
ska vara klar 30 juni 2015. Vi informerar alla medlemmar via medlemsmail. Se bilaga.  
Referensmetodiken: Avtal skrivet mellan FKM och Folkhälsomyndigheten om fortsatt 
samarbete. En person får 20% som huvudredaktör för refmetodik i Wikiformat. 
Chefen för avdelningen för mikrobiologi, Folkhälsomyndigheten (Karin Tegmark-
Wisell) och ordf för FKM (Sara Söbirk) är styrgrupp. Redaktörsgrupp består av 
huvudredaktör Martin Sundqvist, Redaktörssekreterare Öjar Melefors och 10 
redaktörer. Se separat avtal.  
Analysutbudslista önskas av medlemmarna i väntan på utredningar. Hans skickar ut 
förfrågan för SML-agens till laben, men vi behöver en komplett lista. HG vill inte ta på 
sig detta. Förslag att frivillig medlem gör grundarbetet, i samarbete med Martin 
Sundqvist, Öjar Melefors och Hans Gaines, och av föreningen får betald resa till 
Vårmötet. Hur listan bäst ska publiceras för att tillåta årlig revision av respektive lab 
får diskuteras vidare. Sara kontaktar Hans Gaines, och redaktörsgruppen. 

 
2. Referensgruppernas uppdrag och relation till FKM  

Förslag på referensgruppernas uppdrag finns skrivet, se bilaga och synpunkter har 
inkommit, men i stort anser de flesta att förslaget är bra. Hur ska vi hålla kontroll på 
mandattid? Förslag på lista /tabell, som kan visas för medlemmar via mikrobiologi.net 
med excelark där datum de valdes in finns och hur lång tid de sitter. Cecilia tar den 
uppgiften. Lite information bör finnas om hur man nominerar eller vem man ska vända 
sig till för frågor. 

 
3. Stora förändringar i ST, utbildningsutskottets preliminära förslag till utbildningsbok, 

fortbildning, samt övriga utbildningsfrågor (Urban, Sara) 
Slovenienmöte tas på medlemsmöte. Akut remiss från SoS på ny ST-utbildning. 
Målbeskrivningar är reviderade och gemensamma mål för samtliga mikrobiologiska 
agens ersätter upprepade mål för bakterier, virus, svamp och parasiter. 
Utbildningsboken kompletteras med checklista. SoS har inget krav på 2 granskare av 
ST-ansökan, nu beslutar SoS själv. Det protesterar vi mot. De vill ta bort SPUR, det 
protesterar vi också emot. Urban lämnar remissvar till socialstyrelsen från FKM. 

 
4. Nytt samarbete på prov med Svenska Infektionsläkarföreningen, vårmötet 2015 

(Lena och Urban) Programförslag finns skickat. Vi försöker förlägga FKMs årsmöte till 
tisdagslunchen, i samma lokal som senare program, med föreningssponsrad lunch. 
Anmälan vid registrering. Lena bevakar & bokar. 

 
5. Mikrobiologi.net under förändring, info och möjlighet att lämna förslag. (Ingvar, Sara 

och Niklas, tas upp även på medlemsmötet) 
 

6. Ekonomisk rapport (Susann): 240 000 överfört till stiftelsen, medlemsavgifter: , 
aktuella tillgångar:  
 



7. Loggatävling, röstning och prisutdelning (Sara): Skjuts till medlemsmötet 
 

8. Remisser (Sara, Lena), även val av föreningens representanter för olika grupper. 
ST-utbildningen, + medlemsmötet. SMInet-rep, Strama-rep, Pneumoni-nosokomial-
rep, NordicASt, omval, tas på medlemsmötet. 
 

9. Stiftelsen Ett par ansökningar har kommit in. Sören sammanställer (efter sista 
anmälningsdag 30 sept) och gruppen bedömer för beslut på styrelsemöte 11/11, om 
möjligt. 

 
10. Framtida möten / FKMs kalender framöver 

Styrelsemöte12 november 16-18, ,middag- fortsatt jobb efter middag vb, loka 
Läkarsällskapet Sara bokar. 
Chefs och professorsmöte 13 november, Niklas undersöker möjlighet att filma + 
sända per internet. 
Styrelseinternat 2015, förslag v 8. Onsd-torsdag, alt v 6 4-5 feb ons-to. Sara kollar 
med Sören, och återkommer. 

 
11. Medlemmar (Niklas) Nya medlemsansökningar; Anna Lindblom, ST-läkare i Gbg, 
Urban har rek Tor Månsen, öl bakt Umeå, Anders Nyberg har rek Claudia Popassori, 
virolog, Sundsvall, Anna-Karin Jansson, ST-läkare mikrobiologi, rek av Cecilia. Beslut 
om att alla välkomnas som medlemmar.  

  
12. Övrigt Lena vill tyvärr avgå som vetenskaplig sekreterare till vårmötet/årsmötet 
2015. Lena meddelar valberedningen, och alla funderar på bästa lösning/ersättare. 
 
 
Sekreterare: Lena Serrander 
Justerare: resten av styrelsen 

 


