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Svensk mikrobiologi behöver dig!  

Det utmanande arbetet med att revidera innehåll och form av den svenska Referensmetodiken för 

mikrobiologi*har börjat. Vi söker nu redaktörer för olika ämnesområden inom klinisk mikrobiologi. 

Som redaktör ska du ha ett engagemang för ämnesområdet och tycka att en uppdatering av 

referensmetodiken känns angeläget. Redaktören kommer att i samråd med huvudredaktören utse de 

medarbetare (experter) inom hela området klinisk mikrobiologi som kommer hjälpa till med 

uppdateringen av respektive ämnesområde. 

För att revideringen av Referensmetodiken ska löpa på kommer det att krävas att redaktörerna ägnar 

en viss del av sin arbetstid åt detta arbete. Detta har betonats vid flera Chefs- och professorsmöten. 

Det är av stor vikt att arbetsgivaren är beredd att stå för denna kostnad samt några resor för att 

kunna samordna arbetet. Det är därför viktigt att du som vill delta i detta arbete diskuterar detta 

med din verksamhetschef så att ditt uppdrag är tydligt.  

Nedan finner du mer information om vilka ämnesområden som ska täckas in och kring tidsplanen. 

Om du har mer frågor får du gärna kontakta mig på telefon 019-6023586/072-5718710 eller via 

nedanstående mejl. 

Jag vore tacksam om Du skickar din intresseanmälan till martin.sundqvist@regionorebrolan.se senast 

den 15 maj. Om flera personer anmäler sitt intresse för ett visst redaktörsskap så kommer en 

diskussion att tas med dessa personer om ev uppdelning av uppdraget eller ev intresse för annan del 

av referensmetodiken.  

Med vänlig hälsning 

Martin Sundqvist, Huvudredaktör 

 

På nästa sida finns en lista över de ämnesområden som täcks av referensmetodiken och även en 

tidsplan för arbetet. 

 

 

*Svensk referensmetodik för mikrobiologi är ett samarbetsprojekt mellan Föreningen för 

klinisk mikrobiologi och Folkhälsomyndigheten.  Fram till 2012 bestod referensmetodiken av 

x gula och y grå böcker. Under 2012 och 2013 digitaliserades materialet och finns nu 

publicerat i wiki-format (se http://referensmetodik.folkhalsomyndigheten.se) 
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Följande ämnesområden kommer behöva redaktörer och expertgrupper. Några av de 

tidigare redaktörerna kommer att vara kvar i det nya arbetet, angivna nedan).  

i. Tarminfektioner (vakant) 

ii. Urinvägsinfektioner (vakant) 

iii. Luftvägsinfektioner (vakant) 

iv. Infektioner i hud och mjukdelar, skelett och inre organ (vakant)) 

v. Infektioner relaterade till främmande material (NY!) (Vakant) 

vi. Infektioner i centrala nervsystemet (vakant) 

vii. Ögoninfektioner (vakant) 

viii. Systemiska infektioner (Infektioner i blodbanan) (vakant) 

ix. STI (Magnus Unemo) 

x. Svamp (vakant) och parasiter (Jadwiga Krusnell) ska in där de passar 

men även ha egna metoddelar 

 

 

Nedan ses den tidsplan som projektet har 

Våren 2015: Rekrytering av redaktörer och mobilisering av några arbetsgrupper  

Hösten 2015: Påbörjan av revidering av 3 delar av referensmetodiken 

Våren 2016: Initiering av ytterligare minst tre grupper och avslutande av åtminstone 

2 delar till vårmötet 2016. 

Hösten 2016: Initiering av de sista arbetsgruppernas arbete och successivt avslutande 

av revideringen under 2016 och 2017. 

Våren 2018: Referensmetodiken är reviderad och accepterad.  

 

 


