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FÖRENINGEN FÖR KLINISK MIKROBIOLOGI 

Årsberättelse för verksamhetsåret 2016-01-01 – 2016-12-31 

 

 

 

 
 

Föreningens konstitution  

 

Medlemsantalet var vid verksamhetsårets början 269.  

25 nya medlemmar invaldes under året: Annette Skovby, Annika Karlsson, Anders Werner, Merna 

Oshalim, Elisabeth Freyhult, Anna Jogenfors, Maria Bäck, Oskar Ekelund, Åke Gustafsson, 

Andreas Resar, Per Rydström, Tianyan Song, Marie Thelander, Blenda Böttiger, Anne Kelly, Ylva 

Lindroth, Sergio Mojica, Özkaya Sahin Gulsen, Anastasia Chamouza, Georgios Kazdaglis, Satu 

Koskiniemi, Ulrika Lidén, Ellen Vesterlund, Joakim Forsell och Naieya Eriksson.  

Vid årets slut var medlemsantalet 274.  

Gunnar Kahlmeter valdes in som hedersledamot i FKM vid årsmötet 2016. 

 

Styrelsen har utgjorts av Sara Karlsson-Söbirk (ordförare fram till maj 2016) som efter årsmötet 

2016 ersattes av Lena Serrander som invaldes som ny ordförare, Jonas Swanberg (vice ordförande 

fram till maj 2016, därefter övrig ledamot), Martin Sundqvist (vice ordförande från maj 2016), 

Sören Andersson (vetenskaplig sekreterare fram maj 2016), Håkan Janson (vetenskaplig sekreterare 

från maj 2016), Susann Skovbjerg (kassör), Urban Kumlin (facklig sekreterare samt 

utbildningsansvarig), Niklas Edner (övrig ledamot samt informationsansvarig), Cecilia Jendle-

Bengtén (ledamot fram till maj 2016, och Erik Senneby (ST-representant).  

Styrelsen har haft fem protokollförda sammanträden (25 januari, 10 maj (telefonmöte), 25 maj 

(vårmötet), 7 september, 8 november). Styrelsen har även haft två internat, den 25-26 januari i 

Helsingborg samt 7-8 september i Mulde med särskilt fokus på utbildning, referensdiagnostik, 

yrkesroller, hemsidan och mötesplanering. Styrelsen har enligt gällande praxis fungerat som 

föreningens programråd. Samtliga protokoll finns tillgängliga på föreningens hemsida.  

 

Styrelsen har enligt gällande praxis fungerat som föreningens programråd.  

 

Revisorer har varit Nahid Kondori, Bo Nilsson samt Arne Kötz som revisorssuppleant.  

 

Valberedningen har utgjorts av Sigvard Olofsson, Bengt Löfgren och Sara Karlsson-Söbirk.  

 

Webmaster för FMM under 2016 har fortsatt varit Ingvar Eliasson.  

 

 

 

Föreningen har varit representerad enligt följande: 

Svenska Läkaresällskapets fullmäktige: ordinarie: Sara Karlsson Söbirk, suppleant: Sören 

Andersson.  

UEMS (European Union of Medical Specialists): Urban Kumlin och Hilpi Rautelin har varit FKMs 

UEMS-representanter och Hilpi Rautelin även president i UEMS mikrobiologiska sektion. 

ESCMID European Council (European Society of Clinical Microbiology and Infectious Diseases): 

Gunnar Kahlmeter. 

NSCMID (Nordic Society of Clinical Microbiology and Infectious Diseases): Andreas Matussek.  

EQUALIS expertgrupp medicinsk mikrobiologi: Maria Brytting (ordförande), Torbjörn Kjerstadius, 

Margaretha Nordin, Christina Welinder Ohlsson, Annika Allard och Annika Wistedt. 

EQUALIS Expertgrupp för patientnära analyser Maria Rotzén-Östlund och Sara Karlsson Söbirk.  
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IFBLS International Federation of Biomedical Laboratory Science: Lena Morgan är 

styrelsemedlem.  

SBU Alert: Peter Larsson har varit föreningens kontaktperson.  

Socialstyrelsens arbetsgrupp ”Reviderad smittskyddslag”: Christian Giske.  

Socialstyrelsens vetenskapliga råd: Åsa Melhus (klinisk bakteriologi), Urban Kumlin (klinisk 

virologi/mikrobiologi) samt Ann Tammelin (vårdhygien) 

Socialstyrelsens vetenskapliga granskare: Karin Tegmark-Wisell, Fredrik Elgh 

APMIS: vakant, fortsatt sökande pågår 

Huvudredaktör för uppdateringen av rekommenderad metodik för klinisk mikrobiologi: Martin 

Sundqvist.  

Folkhälsomyndighetens referensgrupp för utvärdering av befintliga antibiotika ur nya vinklar: Inga 

Fröding.  

SmiNets samarbetsgrupp: Jonas Swanberg, Margareta Nordin. 

 

 

 

Tvärsektionella referensgrupper  

Representanter för FKM anges, övriga sektioners representanter framgår av gruppernas hemsidor 

till vilka länk finns från Mikrobiologi.net.  

RAF (Referensgruppen för antibiotikafrågor): Christian Giske, Åsa Melhus, Annika Wistedt, Marie 

Thelander.  

NordicAST: Christian Giske, Annika Wistedt, Christina Åhrén.  

RAV (Referensgruppen för antiviral terapi): Anders Sönnerborg och Johan Westin. 

RAVs metodgrupp: Jan Albert, Maria Brytting, Bo Svennerholm och Anders Sönnerborg. 

RAM (Referensgruppen för antimykotika): Anders G Johansson, Erja Chryssanthou 

Referensgruppen för parasitologi: Silvia Botero-Kleiven, Bo Claesson, Margareta Granlund, 

Joakim Forsell, Tore Lier. 

 

 

Föreningens referens- och arbetsgrupper 

Referensgruppen för klinisk bakteriologi: Olle Aspevall (ordf.), Martin Sundqvist, Torbjörn 

Kjerstadius, Birgitta Henriques-Normark, Anders Nyberg, Christina Welinder-Olsson  

Referensgruppen för klinisk virologi: Kåre Bondeson (ordf) som under 2016 ersattes av Magnus 

Lindh, Britt Åkerlind, Margareta Nordin, Maria Brytting, Urban Kumlin, Blenda Böttiger, Anna J 

Henningsson.  

Arbetsgruppen för patientnära analyser (PNA): Maria Rotzén Östlund, Pia Karlsson, Sara 

Karlsson-Söbirk. 

Informatikutskottet har bestått av Jonas Swanberg (sammankallande), Erik Senneby, Gunnar 

Kahlmeter, Tobias Allander, Karin Tegmark-Wisell, Urban Kumlin och Simon Larsson. 

FKM:s utbildningsutskott: Urban Kumlin (sammankallande), Johan Rydberg, Lena Dillner, Britt 

Åkerlind, Torbjörn Kjerstadius, Annelie Brauner, Åsa Melhus, Christina Åhrén, Arne Kötz, Maria 

Marklund, Erik Senneby.  

 

 

Stipendier och stiftelsemedel 
Resestipendier utdelades till:  

Hedvig Engström Jakobsson och Ka-Wei Tang, 10 000 kr vardera  

 

Årets forskningsmedel ur Stiftelsen för forskning och utveckling inom medicinsk mikrobiologi på 50 

000 kr tilldelades:  

Nahid Kondori “Användning av proteomik och Masspektrometri för snabb och specifik art-, stam- 

och resistensbestämning av invasiva svampar”  
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Bedömningsgrupp för stiftelsen: Sören Andersson, Lars Engstrand, Fredrik Elgh.  

 

Karolina Gullsby tilldelades priset på 3000 kr för bästa mikrobiologiska poster vid 

vårmötet/infektionsveckan. 

 

FKM valde att bidra ekonomiskt till den 2-dagarskurs i virologi som anordnades i samband med 

Smögenmötet i augusti 2016. 

 

Medlemsmöten 

Årsmötet ägde rum 23 maj i samband med Vårmötet i Helsingborg.  

FKMs Chefs- och professorsmöte hölls 9 november i Stockholm. Till mötet inbjöds, utöver inom 

klinisk mikrobiologi verksamma verksamhetschefer och professorer, även FKMs representanter i 

olika arbetsgrupper, och ST-studierektorer i landet. På mötet informerades om pågående arbete i de 

olika arbetsgrupperna samt behovet av en nationellt referenslaboratorium för mykologi.   

Minnesanteckningar och protokoll från dessa möten finns tillgängliga på föreningens hemsida.  

 

Det vetenskapliga året  
Vårmötet 2016 var det andra samarrangemanget mellan mikrobiologföreningarna (FKM, RFM och 

SFM) och svenska Infektionsläkarföreningen (SILF) samt Intresseföreningen för 

Infektionssjuksköterskor (IFIS). Mötet ägde rum i Helsingborg den 23-27 maj. Hela programmet 

sträckte sig över en vecka, med två och en halv dagars överlappande program för 

mikrobiologiföreningarna och SILF. IFIS anslöt när mikrobiologiföreningarna avslutade sitt 

program vid lunch den 25 maj. Programmet var uppskattat av deltagande medlemmar och företag.  

 

Remisser 
FKM har fått ett stort antal remisser från SLS och Läkarförbundet under året. Flertalet av dessa har 

dock inte rört det mikrobiologiska området, varför inga yttranden lämnats på dem. Bland de 

remisser som FKM svarat på finns bl a: Inera: Infektionsverktyget - den svenska sjukvårdens IT-stöd 

för uppföljning av antibiotikaanvändning,  

Samtliga remisser, inklusive de som behandlats under 2016 finns på mikrobiolog.net under 

Remisser. 

 

Annat aktuellt under året 

Referenslaboratoriefrågan har under året drivits vidare under ledning av Folkhälsomyndigheten 

(ffa Hans Gaines). En struktur för ett svenskt laboratorienätverk har tagits fram och planeras att 

formellt förankras hos samtliga landsting/regioner i landet i början av 2017. Landets laboratorier 

kommer också att få ansöka om vilka av de 35 framtagna diagnostikområdena/agens de vill ansvara 

för. Ett laboratorium kan vara ansvarigt för flera områden och flera laboratorier kan tänkas dela på 

samma. Finansieringen kommer att vara avgiftsbaserad med tillägg av ett basanslag som fördelas 

solidariskt utifrån folkmängden i respektive landsting/region. Planen är att beslutet träder i kraft den 

1/7 2017.  

 

Arbetet med att ta fram en nationell mikrobiologisk analysutbudslista för alla agens har fortgått. 

Den enkät som Erik Senneby skickat ut till landets laboratorier har sammanställts. Det visar sig att 

det är en stor variation på vad respektive analys kallas för på de olika laboratorierna. En lista 

uppdelad på bakterier, virus, parasiter och svampar utöver icke-rutinanalyser har planerats att 

skickas ut till respektive laboratorium tillsammans med referenslabsnätverksinformationen under 

2017.  

 

Referensmetodiken är under revision. Planen är att ersätta de ”gula böckerna” i wiki-formatet med 

en ny, omarbetad modell för Rekommenderade metoder. Folkhälsomyndigheten har klargjort att 
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man inte kan stå för rekommendationer, men kommer att ge stöd med IT-struktur. Det pågår en 

förankring av den nya modell inom föreningen samtidigt som arbetet med att identifiera 

behovsområden och nyckelpersoner pågår (Martin Sundqvist). För blododlingar har en arbetsgrupp, 

ledd av Claes Henning, bildats. Projektet ska vara klart att presenteras på vårmötet 2017.  

 

Parallellt med detta strävar FKM efter att få in fler mikrobiologiska representanter i de grupper som 

tar fram nationella vårdprogram från andra specialiteter. Vi har därför kontaktat de föreningar och 

instanser som vi vet arbetar med detta, exempelvis beträffande bröstmjölksodlingar samt 

endokardit-PM. Vidare håller läkemedelsverket på att ta fram nya behandlingsrekommendationer 

för urinvägsinfektioner. Martin Sundqvist och Jonas Swanberg representerar mikrobiologi där. För 

gruppen som arbetar med främmande-kroppsinfektioner är Bo Söderquist föreslagen att 

representera mikrobiologi. Sedan tidigare finns välfungerande samarbeten inom Infpreg och vid 

framtagande av riktlinjer för de virus som är behandlingsbara.  

 

FKM:s informatikutskott har haft två möten under 2016. Arbetsgrupper har delvis bildats för att 

täcka olika områden. Exempel på områden är: a; Informatik kopplat till helgenomsekvensering, b; 

Nomenklatur och kodning – bl a Nationella listan över analysutbud, NPU-kodverket, nationella och 

regionala projekt, Nationell patientöversikt, Nationell e-remiss, Svensk förening för medicinsk 

informatik, c; Nationell databas för klinisk mikrobiologi-svar (och i förlängningen alla lab-svar). 

Det danska MiBa är en förebild. Alla svar samlas på ett ställe, vilket kan utnyttjas av multipla 

instanser.  

 

FKM:s utbildningsutskott har haft ett möte under 2016. Styrelsen för FKM har på 

utbildningsutskottets rekommendation antagit UEMS – Section of Medical Microbiology´s Core 

Training Programme for Medical Microbiology. I dokumentet beskrivs vad en europeisk 

specialistutbildning i klinisk mikrobiologi bör innehålla. Vår utbildningsbok ligger nära dessa 

rekommendationer liksom ett dokument om Training requirements med övergripande råd 

inkluderande krav på tjänstgöringstider och handledarkompetens.  

Kursbeskrivningar för ST-utbildning finns på LIPUS hemsida. Låt gärna lokala kurser bli nationella 

eftersom det finns för få kurser i mikrobiologi i Sverige. LIPUS håller även i SPUR-inspektioner 

och sådana bör göras minst vart femte år. 

 

 

En lista över studierektorer och ST-doktorer i klinisk mikrobiologi har upprättats av Erik Senneby. 

Hjälp gärna honom med att hålla listan uppdaterad genom att skicka eventuella förändringar till 

erik.senneby@med.lu.se. 

 

Vårmötet 2018 arrangeras i Karlstad 29 maj till 1 juni och blir återigen ett samarrangemang mellan 

de mikrobiologiska föreningarna (FKM, RFM och SFM) och infektionsföreningarna SILF och IFIS.   

Efter varje Vårmöte/Infektionsvecka sker en utvärdering innan det bestäms om även det möte som 

inträffar två år senare ska samarrangeras. Inför 2017 års möte har det bestämts att fördelningen av 

ett eventuellt över- eller underskott ska fördelas mellan föreningarna utifrån antalet 

deltagarhalvdagar från respektive förening.    

 

Då försöket med överlappande vårmöte tillsammans med infektionsspecialiteten föll så väl ut, 

beslöts att delvis samarrangera Mikrobiologiskt vårmöte och Infektionsveckan i Helsingborg 23-27 

maj, och 2017 i Karlskrona. Avsikten är att aktuella föreningar (FKM, RFM, SFM, SILF och 

infektionssjuksköterskeföreningen, IFIS) med två års framförhållning ska försöka fatta beslut både 

om värdort, och vilka föreningar som samarbetar.  

 

FKM kommer att bidra med material till SILFs tidning ”Infektionsläkaren”. Jonas Swanberg blir 

FKMs kontaktperson avseende detta.  

http://www.uems-smm.eu/fileadmin/eventpages/uems-smm/template/Documents/intern/Wien2017/ANNEX_UEMS-SMM_VIENNA_2017-4_DEF-2.pdf
http://www.uems-smm.eu/fileadmin/eventpages/uems-smm/template/Documents/intern/Wien2017/ANNEX_UEMS-SMM_VIENNA_2017-4_DEF-2.pdf
http://www.uems-smm.eu/fileadmin/eventpages/uems-smm/template/Documents/European_Training_Requirements_in_Medical_Microbiology_-_September_2013.pdf
mailto:erik.senneby@med.lu.se
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Utbildningsboken har uppdaterats (slutgiltigt beslut har tagits i samband med styrelseinternatet i 

januari 2016). Den nya utbildningsboken medger både större flexibilitet inom ST och ökad 

harmonisering med europeiska rekommendationer för ST i klinisk mikrobiologi. 
 

Antagningsprocessen för nya medlemmar har förkortats i och med att styrelsen har beslutat att de 

nya medlemmar som har en rekommendation ifrån en annan medlem och uppfyller kriterierna för 

medlemskap kan antas mellan styrelsemöten efter beslut av medlemsansvarig och ordförande. För 

att underlätta betalningen av medlemsavgifter kan vi numera även ta emot medlemsavgifter via 

Swish (1231229376). 

 

FKM har blivit medlem i ESCMID till en kostnad av 50 euro. För detta får man bl a möjlighet att 

gratis få representera föreningen på ECCMID. 

 

 

Föreningens ekonomi  
För ekonomisk redogörelse hänvisas till särskild redovisning och revisorers yttrande.  

 

Håkan Janson  

Vetenskaplig sekreterare 

 

 


