
Protokoll styrelsemöte Föreningen för Klinisk Mikrobiologi  

Svenska läkaresällskapet 2016-11-08 

Närvarande: Lena Serrander, Jonas Swanberg, Niklas Edner, Martin Sundqvist, Erik Senneby, Håkan 

Janson, Urban Kumlin, Susann Skovbjerg 

1. Mötet öppnas av ordföranden LS 

2. SS väljs till sekreterare, NE och LS utses till justerare 

3. Medlemmar. Joakim Forsell och Naieya Eriksson antas som nya medlemmar i FKM.  

Styrelsen fattar beslut att medlemsansvarig styrelseledamot i samråd med ordföranden i 

fortsättningen godkänner nya medlemmar utan att ett beslut behöver tas på styrelsemöte om de 

uppfyller kriterierna för medlemskap. De fall som kan kräva en diskussion behandlas på 

nästkommande styrelsemöte.  

4. Stiftelsen: Sex ansökningar har inkommit och kommer att bedömas av bedömningsgruppen (Lars 

Engstrand, Fredrik Elgh, Martin Sundqvist och adjungerad Sören Andersson). Resestipendier: 

Kommer att utlysas i dec med sista ansökningsdag i januari 2017. Beslut om stipendier och stiftelsen i 

Rimforsa. 

5. ChOP möte 2016-11-09. Ca 35 deltagare väntas med relativt god spridning över landet. Program:  

Info från styrelsen inklusive  

Infoutskottets arbete presenteras (JS)  

Mikrobiologi i andras vårdprogram (MS): SILF är medvetna om att vi som kliniska mikrobiologer 

önskar vara med i kommande uppdateringar av vårdprogram, exempelvis endokardit. MS och JS 

deltar i arbetet med nya rekommendationer vid Urinvägsinfektioner från Läkemedelsverket. 

Vårdprogram om donatorer bröstmjölk planeras.  

Vårmöten/infektionsveckor (HJ): Vårmöte i Karlstad 2018. Planering inför 2017 löper väl. Stort tält 

på torget där måltider intas och folk minglar bland utställarna. Programmet börjar bli klart, dock vissa 

svårigheter att få till gemensamma sessioner med deltagande av både kliniker och mikrobiologer. 

Deadline 28 feb för abstrakt. Nyhet: Postersektion om utvärderingar och kvalitetsprojekt 

(valideringar).  

Utbildning-ST-curriculum (UK): Styrelsen antar UEMS – Section of Medical Microbiology´s Core 

Training Programme for Medical Microbiology, ett dokument om europisk specialistutbildning i 

Klinisk mikrobiologi. Detta meddelas av UK till UEMS. FKM anser att Socialstyrelsens bedömning av 

läkare med utländsk specialistexamen inte alltid håller tillräckligt hög kvalitet vad avser den 

mikrobiologiska kompetensen. FKM anser att Socialstyrelsen i fortsättningen bör följa UEMS krav och 

rekommendationer. UK skriver ett utkast om detta till Socialstyrelsen.  

Medlemsansökningar och avgift via swish (NE) 

Korta punkter: Enkät-resistensbestämningar (Tinna Åhrén), Mykologi och framtida 

referensfunktioner (Lena Klingspor) 

Referenslabsfrågan och referensmetodik (rekommenderade metoder) (Hans Gaines och MS). Ska 

ST-läkare engageras mer i arbetet med rekommenderade metoder? Kanske en nybildning av grupp 

om urinvägsinfektioner med anledning av de nya rekommendationerna som ska uppdateras. 

Blododlingsgruppen presenteras av Claes Henning. Analyslistan visas av ES.  



6. Ekonomi 2016-10-24: Intäkter: 164 tkr varav medlemsavgifter 37 tkr och vårmöte drygt 126 tkr, 

utgifter: 57 tkr, resultat: 6,8 tkr, utgående balans: 286 tkr. ESCMID medlemskap godkänd och betald. 

7. Övriga frågor:  

- Många anmälda till SK kurs i helgenomsekvensering i samband med NMMD mötet i höst.  

- ES sammanställer lista på studierektorer och ST-läkare i Sverige.  

- Spur-inspektion för Klinisk Mikrobiologi utförd i Halmstad, fler laboratorier på gång. 

- UEMS: Vårdhygienikerna ingår numera som en undergrupp till Infektion och Medicinsk 

Mikrobiologi. 

- Lennander-föreläsare: Gunnar Kahlmeter har nominerats av FKM. 

8. Mötet avslutas 

 


