
Minnesanteckningar från medlemsmöte i Föreningen för medicinsk mikrobiologi i 
samband med Vårmöte i Örebro 2013  
 
Närvarande: Medlemmar i Föreningen för medicinsk mikrobiologi  
Lokal: Conventum, Örebro  
Tidpunkt: Måndag 8 april 2013 kl. 17.10-18.10  
 
Föredragningslista  
 
1. Mötet öppnades av Sara Karlson Söbirk. 
2.  Föredragningslistan fastställdes.  
3.  Till justeringsperson valdes Martin Sundqvist. 
4.  Till mötesordförande och mötessekreterare valdes Sara Karlson Söbirk och Johanna 
 Sandlund. 
5.  Ekonomin presenterades av Susanne Skovbjerg. Detaljerad redogörelse finns på 
 mikrobiologi.net 
6.  Styrelsemedlemmarna presenteras i sina respektive roller.  
7. Presentation av nya medlemmar hänvisades till årsmötets redovisning. 

8. Nya referensgruppsrepresentanter presenterades. Martin Sundqvist tar över 
redaktörskapet för Gula Böckerna efter Magnus Thore. Under 2013 kommer överlämningen 
av detta att ske med fortsatt diskussion inom Referensgruppen för bakteriologi samt med 
SMI och FMM om hur referensmetodiken kan fortsätta utvecklas på bästa sätt.  

9. Läkarrollen inom klinisk mikrobiologi kommer att vara föremål för diskussion inom 
 föreningen. En enkät kring ämnet kommer att skickas ut till medlemmarna den 9 april; detta 
 som framtida diskussionsunderlag.  
10. Lena Dillner redogjorde för referenslabsutredningen och FMMs arbetsgruppsrapport. 
 FMM är inte remissinstans för utredningen, men kommer ändå att svara på remissen. En 
 sammanfattning av arbetsgruppens rapport kommer att läggas ut på mikrobiologi.net och 
 även presenteras på chefs- och professorsmötet.   
11. Information om stiftelsen samt FMMs rese- och forskningsstipendier. Deadline för 
 ansökan om stiftelsemedel är 30 september. Resestipendier kommer från och med nästa år 
 finansieras av överskott från Vårmötet eftersom arbetet med att få pengar från industrin  

      specifikt för detta ändamål har blivit för stort. 
12. Utbildningsfrågor 

a. Urban Kumlin redogjorde för Utbildningsutskottet arbete. Det är inte helt klart när 
specialitetens beslutade namnbyte till Klinisk mikrobiologi kommer träda i kraft.  
Det är även oklart hur framtida SK-kurser ska administreras och anmälas via 
socialstyrelsen. LIPUS tar över SPUR-inspektioner.  UK återkommer i ämnet när 
mer information finns. 

b. Hilpi Rautelin informerade om arbete inom UEMS angående harmonisering av 
specialiteten Medicinsk mikrobiologi inom EU. Arbetet går långsamt framåt och 
man hoppas nå vissa resultat under årets större sammankomst i samband med 
ECCMID i Berlin i slutet av april. Urban Kumlin är svensk representant. 

13. Information om kommande program:  
 Chefs och professorsmöte: 4 oktober  

Riksstämma: 5-6 december  
Vårmöte 2014 i Trollhättan. Från föreningen deltar Lena Serrander i Programkommittén  

14. Övriga frågor. Sara Söbirk Karlsson redogjorde för den planerade stadgeändringen om att 
 förlägga Årsmötet till Vårmötet. Mer information finns på styrelsemötesprotokollet från 
 2013-04-08.  
15. Mötet avslutades. 


