
 

FKMs styrelsemöte 20201001 Karolinska Sjukhuset 
På plats: Martin Sundqvist, Annika Ljung, Tobias Allander, Gordana Bogdanovic, Åsa Gylfe 

På skype-länk: Christina Öhrmalm, Jonas Swanberg 

 

1. Mötesordförande: Martin, Mötessekreterare: Åsa, Justerare: Jonas 
 

2. Föregående mötesprotokoll. Protokollen ska ligga öppet på  
http://www.mikrobiologi.net/organization/documents.php?id=2&oid=2&cath=0 
men personuppgifter t.ex. nya medlemmar får inte finnas i protokollen utan hanteras av 
medlemsansvarig. 
 

3. Ekonomi: Inga nya fakturor. Företaget som anlitats för att organisera vårmötet kommer att 
skicka en faktura för de utgifter de haft för mötet under 2020. 
 

4. Nya medlemmar: två ST läkare antogs som nya medlemmar 

 

5. IT-utskottet: Inera har fått i uppdrag av Sveriges kommuner och regioner att skapa en labbmodul 
som kan visa provsvar i den nationella patientöversikten, NPÖ. Labbmodulen är nu i princip 
färdig och Inera har gått ut med en förfrågan till alla regioner om de vill ansluta till den. Styrelsen 
informerar om detta på CHOP-mötet 
 
Gävleborg har kommit längst och är snart redo att börja använda labbmodulen. De har NPU-
kodat hela sitt analysutbud inom mikrobiologi. Equalis har publicerat NPU-koderna på sin 
hemsida och andra labb ska använda samma NPU koder för sina svar samt skapa de ytterligare 
koder som behövs. Labbmodulen är i grunden ett kemisystem som märker avvikande provsvar 
med *. Eftersom mikrobiologisvar inte bör *-märkas har IT utskottet påtalat att systemet måste 
användas så att *-märkning inte förekommer i mikrobiologisvar. Jonas har sett Ineras 
demonstration och tycker det är bra i övrigt. Anpassningar behövs i varje region som vill ansluta. 
Exempelvis saknar vissa laboratorieinformationssystem fält för NPU-koder men NPU koden kan 
då föras över på annat sätt. Labbmodulen är förberedd för att kunna hantera analysbeställningar 
men Inera har inte fått i uppdrag att göra någon beställningsmodul. Inera har ett separat 
uppdrag att skapa en nationell e-remiss men det är en generell konsultremiss. Det finns även ett 
EU-projekt om e-remiss. Jonas och Tobias kollar med SKR vem som ansvarar för att ta fram ett 
nationellt system för analysbeställningar. Det finns flera olika kommersiella system för remiss 
och svar och som kan kopplas till 1177. Infosolutions ”Labbportalen” är ett exempel som används 
i flera regioner.  

 

6. Fackliga frågor: 

Många labb har under hela pandemin haft en mycket ansträngd arbetssituation. 

Jonas deltar i ett möte med alla läkarförbundets specialistföreningar 13/10 



Martin deltar i SLS ordföranderåd 7/10 

 

7. Stipendier: 

Ansökningstiden för Stiftelsens stipendier om 50 000 kr förlängs från 31/10 till 30/11. Martin 
uppdaterar utlysningen på hemsidan. Eftersom ingen sökte hösten 2019 delas inget stipendium 
ut 2020. Om det finns flera sökande i årets utlysning kan två stipendier delas ut 2021. Över en 5-
års period ska delas ut en viss summa delas ut men stipendiet behöver ej delas ut varje år. 

Resestipendier kan sökas löpande. Martin annonserar det på hemsidan. 

8. Referensgrupper: 

Christina påbörjar en inventering av vilka som representerar FKM i de olika nationella 
referensgrupperna. Frågan tas därefter upp på nästa styrelsemöte. 

9. Remisser 

Ett svar på remissen om NAAT testning av blodgivarblod skickades in av Martin. Martin svarar 
även på remissen om nationell kunskapsstyrning. 

Två remisser från SIS har inkommit som Christina tittat på och bedömt att FKM en behöver 
besvara. 

10. Utbildningsutskottet 
I. SK-kurser: 

Kursen i infektionsepidemiologi, smittskydd och vårdhygien ställdes in 2020. 

Klinisk virologikurs genomfördes digitalt och i Smögen. 

Antimikrobiell terapi ges digitalt v 46. Det var 55 sökande till 35 platser och 
Socialstyrelsen har vägrat utöka platserna till fler än 40. Åsa kollar med Urban om han 
vet vem som är högst ansvarig för detta på Socialstyrelsen. 

Man kan gå max två SK-kurser per termin. Går ej att tillfälligt utöka 2021. De som har 
missat kurs prioriteras. 

Sidoutbildning på FoHM ställs in 2020. En kortare version av kursen ges i vår, oklart 
när. Utbildningsutskottet kräver en kurs i höst också. 

II. SPUR: LIPUS saknar uppdaterade listor på aktuella SPUR-inspektörer och Gordana har ej fått 
utbildning. Gordana följer upp detta med LIPUS. 

III. Gordana gör en inventering av vilka personer som är ST-studierektorer på labben 

 

11. Kommande möten 

CHOPmötet hålls via Zoom den 5/11 kl 13-16. Agenda:  

1. Introduktion: FKMs planerade debattinlägg om framtida pandemiberedskap på labben. 

2. Utbildningsinformation. 



3. IT-infomation: Ineras erbjudande till regionerna om labbmodulen i NPÖ 

4. Break out rooms med diskussionsfrågor, t.ex. undanträngningseffekter av annan 
diagnostik men redovisning efteråt 

5. Avslutande föredrag: Karin TW syn på vintern 

Martin och Åsa gör färdigt agendan. Martin skickar inbjudan till Labbchefer, professorer och ST-
studierektorer. 

 

SLS, SILF, FKM och vårdhygföreningen ordnar en digital covid-19 konferens den 15-16/12. 
Förmiddagarna ges företagssponsrat program och eftermiddagarna ges program i föreningarnas 
regi. FKMs organisationskommittee består av Emmi Andersson, Anders Sönnerborg, Magnus 
Lindh, Åsa Gylfe och Martin Sundqvist. Martin frågar Marion Koopmans om hon vill hålla FKMs 
Keynoteföredrag. En programpunkt blir en 30-minuters FKM paneldiskussion om vad labben har 
lärt sig under pandemin och om framtida pandemiberedskap. Åsa frågar Karin TW, Annika W 
eller Cecilia J om de vill delta i panelen samt Oskar Ekelund om han vill vara moderator. Tobias 
Allander tackar ja till att vara med i panelen.  

Vårmötet 2021 genomförs i Uppsala 25-28/5, på plats / digitalt  eller som hybridmöte. Hybrid = 
högrisk eftersom det blir dyrare och kan dra folk från det fysiska mötet. Det kan bli svårt att täcka 
hela kostnaden på 200 000 kr för den digitala delen med anmälningsavgifter för digitalt 
deltagande. Det kan också vara svårt att få landets kliniker att dela på kostnaden. Ett helt digitalt 
möte blir billigast och har därmed lägst ekonomisk risk men många upplever att det största 
värdet av vårmötet är att träffas fysiskt. Åsa och Martin ingår i Samverkansgruppen för Vårmötet 
som har möten varje månad. 

 

12. Nästa styrelsemöte 

Martin kallar till zoom-styrelsemöte på eftermiddagen 4/11. Då beslutas om eventuellt internat i 
januari. 

 

13. Övriga frågor 

Martin skickar tjänsteenkäten till labbcheferna och professorerna i tillsammans med inbjudan till 
CHOP mötet. 

Jonas publicerar information på hemsidan om att FKMs nya stadgar nu godkänts av SLF och SLS. 

Avtal och andra styrelsedokument läggs bakom inloggning i styrelsegruppen på mikrobiologi.net: 
http://www.mikrobiologi.net/forum/groupfiles.php?id=16 

Martin tar fram mallar för styrelsemötesprotokoll och dagordningar. Viktigt att det framgår 
tydligt i protokollen vilka beslut som fattades och vem som ansvarar för att utföra olika uppgifter. 
När protokollet justerats ska det publiceras på hemsidan och dessutom mailas till styrelsen. 

 

 



Vid protokollet 

 

Åsa Gylfe 

Justeras 

 

Jonas Swanberg 


