
Protokoll från medlemsmöte för Föreningen för medicinsk mikrobiologi 
 

Närvarande:  Medlemmar i Föreningen för medicinsk mikrobiologi 

Datum:   Tisdag 3 juni 2008, kl. 17.00 

Lokal:   Sal Peterson-Berger, Umeå, i anslutning till vårmötet 

 

1. Mötet öppnades. 

2. Föredragningslistan fastställdes. 

3. Annika Wistedt valdes till justeringsperson. 

4. Ingvar Eliasson valdes till mötesordförande och Andreas Matussek till 

mötessekreterare. 

5. Styrelsen har valt in 12 nya medlemmar: Erik Alestig, Göteborg, rekommenderad 

av Magnus Lindh, Thomas Areschoug, Lund, rekommenderad av Ingvar Eliasson, 

Silvia Botero-Kleiven, Solna, rekommenderad av Antonio Barragan, Sara Söbirk 

Karlsson, Lund rekommenderad av Ingvar Eliasson, Lina Lindh, Gävle, 

rekommenderad av Eva Tano, Niklas Edner, Solna, rekommenderad av 

Madeleine von Sydow, Sandra Lindström, Solna, rekommenderad av Åsa 

Karlsson, Sebastian Malmström, Göteborg, rekommenderad av Magnus Lindh, 

Sara Melin, Jönköping, rekommenderad av Andreas Matussek, Alma Motakefi, 

Solna, rekommenderad av Karin Tegmark-Wisell, Ya-Fang Mei, Umeå, 

rekommenderad av Göran Wadell samt Charlotte Witell, Linköping 

rekommenderad av Britt Åkerlind.  

6. Rapporter 
a. Målbeskrivningen för den nya ST-utbildningen är nu klar ifrån föreningens 

sida och Kari Johansen har skickat den till Socialstyrelsen. Ny version av 

utbildningsbok kommer inom kort. 

b. Britt Åkerlind sammanställer för närvarande antalet ST-läkare i landet. 

Detta kommer att presenteras vid Chefs- och professorsmötet i höst, där 

även den framtida läkarrollen ska diskuteras. Styrelsen arbetar med att 

uppdatera policydokumentet och vårdhygien ska betonas som en viktig del 

av det mikrobiologiska kunskapsområdet. 



c. Ingvar Eliasson informerade om att nästa medlemsbrev blir det sista som 

kommer som brevutskick och att i framtiden skickas dessa som email.  Det 

aktuella medlemsantalet är 521 personer, varav endast 204 är synliga 

medlemmar.  För att synliggöra sig krävs en inloggning och medgivande till 

att vara synlig. Hittills har enbart 184 medlemmar betalt medlemsavgiften 

och påminnelse kommer inom kort. 

7. Kommande program: 

a. Chefs- och professorsmöte på SMI den 23:e september: Vid diskussion 

om specialitet (gren/bas, namn) deltar Bernhard Grewin och Anna 

Sundberg från SoS. Mötets övriga punkter är målbeskrivning/ 

utbildningsbok, läkarrollen, rekrytering. För punkt om läkarrollen kommer 

Lena Dillner, Malmö, Erik Sturegård, Malmö och Lena Serrander, 

Linköping vara med och ge sin syn på läkarrollen.   

b. Riksstämman 26-28:e november Göteborg: FMM är huvudarrangör för 

symposiet ”Antibiotikaresistens - ett globalt perspektiv” med Otto Cars som 

moderator. FMM är medarrangör till ”Feber hos invandrare och svenska 

resenärer” och ”Klimatberoende infektioner”. Deadline för anmälan av 

abstracts är i år 29/8. SLS jubileumssymposium kommer att vara i 

Scandinavium fredag 28/11 kl. 12.  

c. Vårmötet 2009 kommer att äga rum i Västerås den 22-24:e april. Svenska 

Föreningen för Mikrobiologi (SFM) kommer inte att vara arrangörer 

eftersom de tillsammans med de nordiska föreningarna arrangerar en 

FEMS kongress i Göteborg sommaren 2009.  

 
8. Stiftelsens medel delas ut utifrån individuell bedömning av varje ansökan vid 

ansökningstillfället. De flesta medel går till forskningsprojekt, men även till möten. 

Förra året delades medel ut till tre projekt och totalsumman uppgick till 200.000 

kronor. Sista ansökningsdatum är den 30:e september. 
9. Stipendier från Orion Diagnostica AB, Capio Diagnostik AB och Biodisk AB finns 

tillgängliga för elektronisk ansökan from 2008-06-01 med sista ansökningsdag 

2008-12-10. FMM:s bidrag för inträde till Riksstämman har sista ansökningssdag 

2008-10-31.   



10. Övrigt 
a. APMIS: Urban Forsum, FMMs redaktör för APMIS redogjorde för den 

aktuella situationen. APMIS grundades 1924 av företrädare för 

mikrobiologi och patologi. Statuterna skrevs senast om på 1960-talet, då 

sektionen för klinisk immunologi tillkom. Statuterna bör därför skrivas om 

och det nuvarande ägarskapet klarläggas. APMIS huvudredaktion med 

säte i Köpenhamn har kalkylerat att om APMIS fortsättningsvis trycks på 

papper kommer nuvarande kassa om ca 2 miljoner DKr tömmas inom en 

10-årsperiod. Från en svacka kring 2002 har manustillströmningen ökat 

kraftigt och accepteringsgraden är nu ca 40%. Om APMIS ska finnas kvar 

bedömer man att den i fortsättningen bör publiceras helt on-line. Två 

förslag är aktuella: 1) Blackwell-Wiley alternativt 2). SAGE. Tänkbar start 

vore januari 2009. Innan avtal ska tecknas med ett av dessa måste 

statuterna skrivas om, och juridiskt bindande avtal mellan parterna skrivas. 

Förslag på nya stadgar och information från redaktionen läggs ut på 

Mikrobiologi.net. 

b. Nätverket för Molekylär Mikrobiologisk Diagnostik (NMMD): 
Diskussioner kring NMMDs status pågår och önskemålet är att bli en 

metodgrupp. Förhoppningen är att detta ska vara klart till årsmötet.  

c. NPU koder: Urban Forssum redogjorde för arbetet med NPU koder. 

Koderna är lämpliga för kommunikation inom mikrobiologi och viktiga i 

arbetet med journalsystem. En ny upplaga finns tillgänglig.  
 
 
 

Andreas Matussek   Annika Wistedt 

Mötessekreterare   Justeringsperson 


