
1 

 
 

 

FÖRENINGEN FÖR MEDICINSK MIKROBIOLOGI 
Årsberättelse för verksamhetsåret 2013-11-29–2014-05-25 
 
 
 

 
 

Föreningens konstitution  
 
Medlemsantalet var vid verksamhetsårets början 544. Ett brev skickades ut för att verifiera vilka 
medlemmar som fortsatt var aktiva, då många inte betalat medlemsavgift på längre tid.  Efter 
justering i medlemslängden efter detta var medlemsantalet 290 vid verksamhetsårets slut. 
Sjutton nya medlemmar invaldes under året:  
Brynja Àrmannsdòttir, Matti Karvanen, Anneli Kärnlund, Rickard Nordén, Mehdiyev Kuhdaverdi, 
Johan Westin, Dwibedi Chinmay, Anna Lindblom, Tor Månsen, Claudia Zoie Popa, Anna-Karin 
Jansson. Jonatan Regander, Karin Granhagen Önnheim, Helena Hammarström, Rishma Jurhawan, 
Henrik Linder, Jan Olsson.	  
 
Styrelsen har utgjorts av Sara Söbirk (ordf.), Sören Andersson (v. ordf.), Susann Skovbjerg 
(kassör), Lena Serrander (vetenskaplig sekr.), Urban Kumlin (fackl. sekr. samt 
utbildningsansvarig), Niklas Edner (ledamot 1) och Cecilia Jendle-Bengtén (ledamot 2).  
Styrelsen har haft fem protokollförda sammanträden (20 feb, 9 april (Vårmöte), 3 juni 
(telefonmöte), 26 september (NSCMID), 12 november). Styrelsen har även haft ett internat den 20-
21 februari med särskilt fokus på utbildning, referensdiagnostik, yrkesroller, hemsidan och 
mötesplanering. Styrelsen har enligt gällande praxis fungerat som föreningens programråd. 
 
Revisorer har varit Lars Jonsson och Martin Sundqvist, samt Nahid Kondori som revisorssuppleant. 
 
Valberedningen har utgjorts av Maria Brytting (sammankallande) och Lars Engstrand. 
 
Utbildningsutskottet har bestått av Urban Kumlin (sammankallande), Johan Rydberg, Lena Dillner, 
Britt Åkerlind, Torbjörn Kjerstadius, Annelie Brauner, Åsa Melhus, Tinna Åhrén, Arne Kötz, Maria 
Marklund.  
 
Webmaster för FMM under 2014 har fortsatt varit Ingvar Eliasson.  
 
Föreningen har varit representerad enligt följande 
Svenska Läkaresällskapets fullmäktige: ordinarie: Sara Söbirk, suppleant: Sören Andersson.  
UEMS (European Union of Medical Specialists): Urban Kumlin och Hilpi Rautelin har varit FMMs 
UEMS-representanter och Hilpi Rautelin även president i UEMS mikrobiologiska sektion. 
ESCMID European Council (European Society of Clinical Microbiology and Infectious Diseases): 
Gunnar Kahlmeter. 
EQUALIS expertgrupp medicinsk mikrobiologi: Maria Brytting (ordförande), Therese Bergstrand, 
Cecilia Jernberg, Torbjörn Kjerstadius, Margaretha Nordin, Christina Welinder Ohlsson, Jenny 
Taylor, Annika Allard, Annika Wistedt. 
EQUALIS Expertgrupp för patientnära analyser Maria Rotzén-Östlund.  
IFBLS International Federation of Biomedical Laboratory Science: Lena Morgan är 
styrelsemedlem.  
SBU Alert: Peter Larsson har varit föreningens kontaktperson.  
Socialstyrelsens vetenskapliga råd: Åsa Melhus (klinisk bakteriologi), (klinisk virologi, vakant),  
samt Ann Tammelin, vårdhygien 
Socialstyrelsens vetenskapliga granskare: Karin Tegmark-Wisell, Fredrik Elgh 
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APMIS: vakant, fortsatt sökande pågår 
Uppdatering referensmetodik ”gula böckerna” i Wikiformat: Martin Sundqvist 
FoHMs referensgrupp för utvärdering av befintliga antibiotika ut nya vinklar: Inga Fröding 
 
Som representant för FMM i socialstyrelsens pågående arbete med att revidera smittskyddslagen 
har Christian Giske utsetts av styrelsen. 
 
 
Tvärsektionella referensgrupper  
Representanter för FMM anges, övriga sektioners representanter framgår av gruppernas hemsidor 
till vilka länk finns från Mikrobiologi.net.  
RAF (Referensgruppen för antibiotikafrågor): Christian Giske, Åsa Melhus och Lennart Nilsson.  
NordicAST (fd RAF-M): Christian Giske, Christina Åhrén, Annika Wistedt.  
RAV (Referensgruppen för antivirala medel): Anders Sönnerborg (ordf.), Bo Svennerholm (kassör) 
RAVs metodgrupp: Jan Albert, Maria Brytting, Bo Svennerholm och Anders Sönnerborg. 
RAM (Referensgruppen för antimykotika): Anders G Johansson (ordförande), Erja Chryssanthou 
Referensgruppen för parasitologi: Silvia Botero-Kleiven, Bo Claesson. 
 
 
Föreningens referens- och arbetsgrupper 
Referensgruppen för klinisk bakteriologi: Olle Aspevall (ordf.), Martin Sundqvist, Anita Svahn, 
Torbjörn Kjerstadius, Birgitta Henriques-Normark, Anders Nyberg, Christina Welinder-Olsson 
Referensgruppen för klinisk virologi: Kåre Bondeson (ordf.), Ilona Lewensohn-Fuchs, Britt 
Åkerlind, Margareta Nordin, Maria Brytting, Urban Kumlin, Magnus Lindh, Eva Thörnkvist, Anna 
J Henningsson, Blenda Böttiger.  
Arbetsgruppen för patientnära analyser (PNA). Maria Rotzén Östlund, Pia Karlsson, Sara Karlsson 
Söbirk. 
 
 
Stipendier och stiftelsemedel 
2014 års resestipendier: 
Sista ansökningsdatum för resestipendier är 31 januari året för aktuell tilldelning. Nyttjandetiden 
utsträcks till 1 ½ år. Resestipendier till 
Ka-Wei Tang, Göteborg, The landscape of viral expression and host gene fusion and adaptation in 
human cancer (Exp biology 2014, San Diego, poster),  
Anna Holmberg, Lund, Mature biofilms of enterococcus fecalis and faecium are highly resistant to 
antibiotics (ECCMID, oral), 
Susanne Jakobsson, Örebro, Utvärdering av 3 nya antibiotikakandidater för GC (IPNC 2014, North 
Carolina, US, flera presentationer ). 10 000 vardera beslutades. 
 
2014 års poster och presentationsvinnare: 
Bästa bidrag 2014 Vårmöte fick 3000 kr vardera: Anna Eidefors, ”Halverade svarstider efter 
förbättrat arbetssätt för sekvensbaserade in-house metoder” och Annica Ljung, ”Tidig etablering av 
tarmfloran och dess konsekvenser senare i livet”.   
 
2014 års forskningsmedel 
Medel från Stiftelsen för forskning och utveckling inom medicinsk mikrobiologi söks senast 30 
september: 2013 års ansökningar beviljades för Gustaf Ahlén, klinisk mikrobiologi, Huddinge 
sjukhus - ”Utilizing non-human hepatitis B virus core sequences in therapeutic vaccins design", 
50 000 kr och Karolina Hedman, klinisk mikrobiologi, Karolinska sjukhuset, Solna -
 ”Urinvägsinfektion och asymptomatisk bakteriuri hos gravida kvinnor”, 50 000 kr och har 
rekvirerats under 2014.  
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Under 2014 har 18 ansökningar inkommit och 50 000 SEK föreslås vardera till två stipendiater. ST-
läkaren och doktoranden Emmi Andersson, Karolinska Universitessjukhuset Huddinge, 
”Virological characterization of new HIV-‐1 infections in Sweden: Studies on transmitted drug 
resistance”. Fredric Carlsson naturvetare och doktorand Lunds Universitet, projekt om interaktion 
mellan Mycobacterium tuberculosis och immunsystemet i  djurmodell. Dessa föreslås beviljande 
för utnyttjande under 2015.  
Stiftelsens råd/Bedömarkommittén har bestått av Lars Engstrand, Fredrik Elgh (utsedda av FMM) 
och Lena Dillner (utsedd av Svenska Läkaresällskapet, SLS).  
FMMs RAF-stipendiat under 2013-14 är Susanne Sütterlin och 2014-2015: Anna Lindblom 
 
 
 
Medlemsmöten 
Årsmötet ägde rum (2014-04-09) i samband Vårmötet i Trollhättan. 
Allmänt medlemsmöte hölls i Bergen, Norge, (2014-09-26) i samband med NSCMID. 
Vid chefs- och professorsmötet i Stockholm (2014-11-13) presenterades och diskuterades 
referenslabsfrågan, laboratorienätverk, ”gula böcker” samt ST-utbildningsfrågor.  
Minnesanteckningar och protokoll från dessa möten finns tillgängliga på föreningens hemsida. 
 
 
Det vetenskapliga året  
 
Vårmötet 2013 var ett samarrangemang mellan FMM, RFM och SFM och ägde rum 9-11 april, 
Kulturhuset i Trollhättan.  Deltagarna var 280 totalt varav 90 stycken från de utställande företagen. 
Programmet var uppskattat av deltagande medlemmar och företag.  
 
 
Remisser 
FMM 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.  
De remisser som behandlats i år finns på mikrobiolog.net under dokument/remisser alt remissvar. 
Relevanta remisser inkomna till FMM 2014 
 
 
Diskussioner och fora som varit aktuella under året 
 
Referenslaboratoriefrågan har under året drivits vidare i FMMs arbetsgrupp, för att försöka 
påskynda på en lösning/utveckling. Arbetsgruppen består av representanter från samtliga 
universitetskliniker, samt representant för länslaboratorierna; Lena Dillner, Tobias Allander, Liv 
Severinsson, Johan Rydberg, Åke Gustafsson, Cecilia Jendle, Magnus Lindh, Christina Welinder 
Olsson, Sören Andersson, Hilpi Rautelin, Måns Ullberg, Eva Fremner, Erik Kihlström, Gunnar 
Kahlmeter, Urban Kumlin, Fredrik Elgh, Andreas Matussek, Marianne Backman, Lars Engstrand, 
Hans Fredlund och Hans Gaines.  
På chefs och professorsmötet föreslogs att man bildar en mindre arbetsgrupp och Sören Andersson 
föreslogs som sammankallande.  
En analysutbudslista över alla analyser på landets laboratorier kommer att sammanställas av FKM 
medlem med hjälp av Hans Gaines och Urban Forsum under 2015 som inventering.  
 
Läkarrollen som klinisk mikrobiolog/behovet av bibehållen medicinsk kompetens på landets 
mikrobiologilaboratorier har diskuterats. Enkätresultaten gav att vi bör fokusera på mikrobiologins 
roll i vården och läkarrollen på laboratorierna, men även undersöka möjligheter till delade tjänster, 
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t.ex. infektion/mikrobiologi och hur vi rekryterar nya ST-läkare och bibehåller kompetens , dvs 
vidareutbildning efter ST. En ny enkät planeras mer riktade på dessa frågor under 2015. 
 
Samarbete med infektionsläkarföreningenom har lett till ett överlappande Vårmöte i Östersund 25-
29 maj 2015!  Mikrobiologi mötet går från 25-27 maj och överlappar infektion under 2 dagar.  
 
Stora förändringar av läkarutbildning och specialistutbildning är på gång, med nya direktiv för EU-
harmonisering. Utbildningsutskottet arbetar med frågorna, bl.a. i workshops på Socialstyrelsen. 
Diskussioner om målbeskrivningar, efterutbildning, och lärarkompetens fortgår med beaktande av 
bland annat små och stora klinikers behov, europeisk harmonisering och Socialstyrelsens direktiv. 
UEMS föreslår kortare minimitider för bakteriologi (1 år) och virologi (8månader) till förmån för 
patientnära utbildning, management, smittskydd och vårdhygien. En ny målbeskrivning har skrivits 
av Maria Marklund och Arne Kötz, där man tex har rationaliserat kompetenskraven att gälla 
mikrobiologiska agens istället för tex bakterier/virus/svamp/parasiter. Ikraftträdandet av ny ST-
utbildning har dock av Socialstyrelsen skjutits upp ytterligare. Revision av målbeskrivning, 
utbildningsbok och kursrekommendationer för specialisering till klinisk mikrobiolog pågår och blev 
delvis klara under 2014.  
 
Mikrobiologi.net: Under 2015 planeras ett större förbättringsarbete av hemsidan. 
 
Logotypen för föreningen har ändrats efter omröstning, se sidhuvudet! 
 
 
För ekonomisk redogörelse hänvisas till särskild redovisning och revisorers yttrande.  
 
Lena Serrander 
Vetenskaplig sekreterare  
 


