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Uppdragsbeskrivning för FKMs representanter i referensgrupper  
 
 
Av de referensgrupper som finns kopplade till Föreningen för Klinisk Mikrobiologi är vissa 
arbetsutskott huvudsakligen inom vår specialitetsförening (t.ex. referensgruppen för virologi 
och referensgruppen för bakteriologi), och några är tvärsektionella (som t.ex. NordicAST 
nordisk grupp, svenska representanter utses av FKM), RAF, RAV och referensgruppen för 
parasitologi som har representanter även från andra specialiteter och yrkesgrupper).  
Beskrivining av tydligare uppdrag har efterfrågats, och efter en remissrunda till samtliga 
referensgrupper, har styrelsen enats om nedanstående uppdragsbeskrivining; 
 
En referensgrupp inom FKM är ett arbetsutskott som utses av styrelsen, i samråd med 
referensgruppen, utifrån gruppens behov av kompetens. Deltagarna i gruppen sitter, om de 
inte avgår under mandatperiod, på fyra år åt gången, och medlemmar i FKM kan nominera 
personer till gruppen då mandatperioden går ut. Nomineringarna bereds av referensgruppen, 
som till styrelsen föreslår medlemmar för nyval/omval. Nytt mandat för deltagare i gruppen 
väljs genom majoritetsbeslut av FKMs styrelse. Deltagare i referensgruppen bör vara 
medlemmar i FKM. Gruppen har ämneskompetens som FKM (styrelsen) har som resurs. 
Gruppen ska; 

• verka för god kompetens och diagnostik i landet 
• utgöra remissinstans i frågor som berör verksamhet i ämnesområdet (t.ex. för 

remisser som kommer till FKM via SLS, SLF eller Socialstyrelsen) 
• utgöra remissinstans för referensmetodiken, ett samarbete mellan FKM och 

Folkhälsomyndigheten 
• utgöra remissinstans för frågor kring enhetlig svensk terminologi inom sitt område 
• tillsammans med FKMs utbildningsutskott bevaka/verka för adekvat utbildning inom 

sitt område i Sverige för FKMs medlemmar (gäller framför allt ST-utbildning och 
fortbildning av specialister, samt fortbildning av andra yrkeskategorier verksamma 
inom klinisk/medicinsk mikrobiologi), och för utbildningsutskottet påtala brister 
avseende utbildningsmöjligheter inom referensgruppens ämnesområde. 

• utfärda eller lämna synpunkter på rekommendationer om diagnostiska utredningars 
och behandlingars genomförande 

• vid behov, åtminstone årligen, återkoppla sitt arbete till styrelsen för FKM 
 
En tvärsektionell referensgrupp, med representanter från FKM, fungerar också som resurs 
med sin specifika ämneskompetens. FKMs representanter i dessa referensgrupper bör vara 
medlemmar i FKM. Vårt förslag är att FKMs representanter, i sitt arbete i dessa 
referensgrupper, ska;  

• verka för god kompetens och diagnostik i landet 
• utgöra remissinstans i frågor som berör verksamhet i ämnesområdet (t.ex. för 

remisser som kommer till FKM via SLS, SLF eller Socialstyrelsen) 
• utgöra remissinstans för referensmetodiken, ett samarbete mellan FKM och 

Folkhälsomyndigheten 
• utgöra remissinstans för frågor kring enhetlig svensk terminologi inom sitt område 
• i samråd med FKMs utbildningsutskott bevaka/verka för adekvat utbildning inom sitt 

område i Sverige för FKMs medlemmar (gäller framför allt ST-utbildning och 
fortbildning av specialister, samt fortbildning av andra yrkeskategorier verksamma 
inom klinisk/medicinsk mikrobiologi), och för utbildningsutskottet påtala brister 
avseende utbildningsmöjligheter inom referensgruppens ämnesområde 

• utfärda eller lämna synpunkter på rekommendationer om diagnostiska utredningars 
och behandlingars genomförande 

• vid behov, åtminstone årligen, återkoppla referensgruppens arbete till styrelsen för 
FKM 



 
Praxis för hur deltagarna i tvärsektionella referensgrupper tillsätts skiljer sig åt, och mandattid 
varierar. Om ingen mandattid finns beskriven i referensgruppens egna styrdokument, sitter 
representant från FKM i fyra år. Möjlighet för FKMs medlemmar att nominera repesentanter 
vid mandattids utgång bör finnas, och beslut om nyval/omval av FKMs representanter fattas 
av styrelsen. 
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