
Styrelsemöte Föreningen för klinisk mikrobiologi FKM 141112 

Plats: Svenska läkaresällskapet, Klara Östra Kyrkogata 10  

Tid: onsdag 12/11 kl 16-20 med middag från kl 18.  

Närvarande: Urban Kumlin, Sören Andersson, Lena Serrander, Susann Skovbjerg, Niklas Edner, Cecilia 

Jendle-Bengtén, Sara Karlsson Söbirk 

1. Mötet öppnas 
 

2. Föredragningslistan fastställs 

 
3. Val av justeringspersoner: Sara Karlsson Söbirk och Cecilia Jendle-Bengtén samt sekreterare: 

Susann Skovbjerg 

 
4. Genomgång av föregående protokoll: REF-metodik avtalet har granskats av 

Folkhälsomyndighetens jurister, numera kallas avtalet avsiktsförklaring, en del mindre 
förändringar i texten, tidsbegränsat till 1 år. Rättelse: ny medlem i FKM ska vara Claudia Popa 
och inte Claudia Popassori. 

 
5. Ekonomisk rapport (SS): Beräknat resultat 141105: -159 tkr, utgående balans 268 tkr.  

 
6. Medlemmar (NE): Beslut om nya medlemmar: Jonatan Regander, med stud forskar inom 

mikrobiologi Skåne; Karin Granhagen Önnheim, post-doc Göteborg; Helena Hammarström, 
specialistläkare Göteborg; Rishma Jurhawan, ST-läkare Skåne; Henrik Linder, vik motsv. ST-
läkare Skåne; Jan Olsson, molekylärbiolog post-doc Umeå. Medlemsavgifter: ett antal 
medlemmar har ej betalat medlemsavgiften, bl.a. har flera medlemmar som representerar 
föreningen i olika fora ej betalat medlemsavgiften. Sedan tidigare rensar styrelsen bort 
medlemmar som ej betalat på två år från medlemslistan (Niklas). Inbetalning räcker för att 
åter bli medlem. Linked in: Har ej fungerat som aktivt diskussionsforum. Ökad aktivitet från 
styrelsens medlemmar ska försöka ändra på detta. 
 

7. Stipendier & Stiftelsen (SA): Lars Engstrand, Fredrik Elgh och Sören Andersson 
bedömargrupp för stiftelsestipendierna. I år har yngre innovativa forskare premierats och ej 
kliniknära kvalitets- eller utvecklingsarbeten. 18 ansökningar har inkommit. 50 000 SEK 
föreslås vardera till två stipendiater.  ST läkaren och doktoranden Emmi Andersson, 
Karolinska Universitessjukhuset Huddinge, ”Virological characterization of new HIV-1 
infections in Sweden: Studies on transmitted drug resistance”. Fredric Carlsson naturvetare 
och doktorand Lunds Universitet, projekt om interaktion mellan Mycobacterium tuberculosis 
och immunsystemet i djurmodell. Styrelsen beslutar att stötta bedömargruppens förslag. 
Sören ger besked till föreslagna, och de som får avslag. Sara skickar styrelsemötesprotokoll 
med beslut till Lars Engstrand, som håller kontakten med SLS inför beslutande möte. 

 

8. Utbildningsfrågor (UK): Specialistläkarutbildningen: Externa bedömare av specialistansökan 
samt SPUR-inspektionen ska bort enligt Socialstyrelsen, frågan nu på remiss. Vårdhygien är 
numera tilläggsspecialitet, dock saknas målbeskrivning från Socialstyrelsen.  FKM har stort 
utrymme för att ändra i utbildningsboken för ST-utbildning till Klinisk mikrobiolog. Maria 
Marklund och Arne Kötz har gjort förslag på ny målbeskrivning, är nu mer rationellt skriven, 
därtill förslag på en checklista till utbildningsboken med tre olika kunskapsnivåer. Detta 
presenteras på Chefs- och professorsmötet imorgon, och läggs därefter av Urban ut på 



hemsidan med följebrev till samtliga medlemmar. I Europa fjärmar man sig från 
laboratoriemedicin och närmar sig infektionsmedicin. UEMS har längre minimitider för 
infektionsklinik (1 år), kortare minimitider (2 år) för bakteriologi, virologi, parasitologi och 
mykologi, upp till 1 år smittskydd och vårdhygien, 6 mån vetenskapligt projekt. Högre 
kompetenskrav hos huvudansvarig handledare. I Sverige görs troligen en viss, men inte 
fullständig, anpassning till Europaförslaget i den nya utbildningsboken. Urban sammankallar 
utbildningsutskottet under vintern. Styrelsebeslut om ny utbildningsbok och målbeskrivning 
utarbetade av utbildningsutskottet planeras till feb 2015. Examination: För stort arbete att 
administrera i Sverige, vi väntar därför på att detta genomförs på europeisk nivå. 

 

9. Fackliga frågor (UK): Vad ska FKM arbeta fackligt med som inte Läkarförbundet gör? Stärka 
mikrobiologin och de mikrobiologiska laboratorierna i landet? Ökad samverkan nationellt? 
Ökad samverkan med infektion, vårdhygien och smittskydd? Mikrobiologins roll i 
laboratoriemedicin?  
 

10. UEMS/ESCMID (UK): Se ovan 
 

11. Referensgrupper & annan representation (SKS+CJB): Dokument om uppdrag för 
referensgrupperna i föreningen (se tidigare styrelsemöte) ute på remiss bland grupperna, 
återkoppling har kommit från vissa men inte alla grupper. Hittills mest positiva reaktioner. 
Sara samlar synpunkterna, och försöker få till stånd ett dokument innan nästa styrelsemöte. 
Cecilia håller på att färdigställa en lista på FKM representanter i olika grupper och projekt, 
skall publiceras på hemsidan för ökad insyn. 
 

12. Utredningar/aktuella frågor (SKS): 
a) Referenslabsfrågan/nationellt nätverk: Lista har skickats från FHM till labben för 

inventering av vilka som utför analyser av smittskyddslagens agens. Punkten om 

referenslaboratorienätverket finns på agendan för morgondagens CHoP möte.  

 b) Referensmetodiken: Martin Sundqvist informerar på CHoP mötet. 

c) Nationell analysutbudslista. Intresserade FKM medlemmar att arbeta med denna 

fråga finns, Sara fortsätter dialog med FoHM, och intresserade medlemmar. 

13. Remisser (SKS + LS): Remiss om rabies vidarebefordrad till referensgruppen för virologi. 
Utbildningsfråga från Socialstyrelsen, besvarad av utbildningsutskottet (Urban Kumlin). 
Remisser ska läggas upp i tabellform på föreningens hemsida. FKM har nominerat 
representanter till expertgrupp om nosokomial pneumoni (Läkemedelsverket).  
 

14. CHoP 13/11: Genomgång av agendan  

 
15. Mikrobiologi.net: Uppdatering av hemsidan? Relativt stor kostnad, beslut bör tas på 

årsmöte. Önskemål finns om sökfunktion på sidan, modernare utseende, fler länkar, 
publicerad utbildningsbok. Viss uppdatering kan dock göras av befintlig sida: Sara, Susann 
och Niklas bestämmer möte med webmaster Ingvar Eliasson. 

 
16. Vårmötet 2015: 

a) Avtalsförslag: Medlemmar i föreningarna bör få reducerat pris. Fördelningen mellan 
intäkter som tillfaller respektive förening de olika dagarna behöver justeras. Kontraktet 
ska av Urban visas för Ingvar Eliasson som var med och arrangerade Vårmötet 2014. 



b) Uppdatering från UK/LS: Mikrobiologi 25/5-halva 27/5. Årsmöte under betald lunch 26/5 
med keynote föreläsning efteråt. Gemensam social kväll 26/5. Arbete med det 
vetenskapliga programmet pågår (Lena, Urban). 

c) Fråga från SILF om samarbete 2016? FKM är positiva till fortsatt samarbete. Skåne?, Sara 
stämmer av med klinisk mikrobiologi, Skåne. Önskemål från industrin om kortare möte (3 
dagar istället för 5) med parallella sessioner. Fortsatt dialog med Helsingborg/SILF, RFM 
och SFM (Sara). 

 

17. Kommande möten: 
a) CHoP 13nov 
b) Styrelseinternat 4-5 feb 2015, Rimforsa:  

a. Beslut om utbildningsboken (Urban) 
b. Hur stärka mikrobiologin och läkarrollen i Sverige?  
c. Fortbildning och kurser för ST och specialister 
d. Idéer om hemsidan 
e. Analysutbudslistan 
f. Bjuda in Martin Sundqvist för arbete med referensmetodiken (Sara) 

 
c) Vårmöte 25-29 maj 2015 i Östersund 
d) Boka övriga styrelsemöten för 2015? Görs i Rimforsa. 

 

18. Övriga frågor: inga  
 

 

 


