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Föreningens konstitution 

Medlemsantalet var 271 vid verksamhetsårets början (alla hade inte betalat vid avstämning 

maj 2016). Följande åtta nya medlemmar invaldes under året: Robert Dyrdak, Axana Haggar, 

Lovisa Ivarsson, Thore Lier, Lisa Vennberg, Sara Söderlund Strand, Shah Jalal och Mirja 

Hägg.  

 

Styrelsen har utgjorts av Sara Karlsson Söbirk (ordf.), Jonas Swanberg (v. ordf., invald vid 

årsmötet i maj 2015), Susann Skovbjerg (kassör), Sören Andersson (vetenskaplig sekr.), 

Urban Kumlin (fackl. sekr. samt utbildningsansvarig), Niklas Edner (ledamot) och Cecilia 

Jendle-Bengtén (ledamot). 

 

Styrelsen har under 2015 haft fem protokollförda sammanträden; 4-5 februari i Rimforsa, 20 

maj telefonmöte, 25 maj konstituerande styrelsemöte i Östersund, 24-25 september i Karlstad, 

och 18 november i Stockholm. Samtliga protokoll finns tillgängliga på föreningens hemsida. 

 

Styrelsen har enligt gällande praxis fungerat som föreningens programråd. 

 

Revisorer har varit Lars Jonsson och Martin Sundqvist, samt Nahid Kondori som 

revisorssuppleant.  

Valberedningen har utgjorts av Sigvard Olofsson och Bengt Löfgren.  

Webmaster för FMM under 2015 har fortsatt varit Ingvar Eliasson. 

 

Föreningen har varit representerad enligt följande 

Svenska Läkaresällskapets fullmäktige: ordinarie: Sara Söbirk, suppleant: Sören Andersson.  

UEMS (European Union of Medical Specialists): Hilpi Rautelin och Urban Kumlin har varit 

FKMs UEMS-representanter och Hilpi Rautelin har även varit president i UEMS 

mikrobiologiska sektion. 

ESCMID European Council (European Society of Clinical Microbiology and Infectious 

Diseases): Gunnar Kahlmeter. 

NSCMID (Nordic Society of Clinical Microbiology and Infectious Diseases): Andreas 

Matussek. 

EQUALIS expertgrupp medicinsk mikrobiologi: Maria Brytting (ordförande), Therese 

Bergstrand, Cecilia Jernberg, Jenny Taylor, Torbjörn Kjerstadius och Christina Welinder 

Olsson.  

Socialstyrelsens vetenskapliga råd: Åsa Melhus (klinisk bakteriologi) samt Ann Tammelin 

(vårdhygien), klinisk virologi, vakant. 

Socialstyrelsens arbetsgrupp ”Reviderad smittskyddslag”: Christian Giske. 

Läkemedelsverkets expertmöte ”Vårdrelaterad pneumoni”: Åsa Melhus. 

Huvudredaktör för uppdateringen av rekommenderad metodik för klinisk mikrobiologi: 

Martin Sundqvist. 

SmiNets samarbetsgrupp: Jonas Swanberg, Margareta Nordin. 

Folkhälsomyndighetens referensgrupp för utvärdering av befintliga antibiotika ur nya 

vinklar: Inga Fröding. 

Svenska läkaresällskapets vetenskapliga granskare: Karin Tegmark-Wisell och Fredrik Elgh. 

 



 

Tvärsektionella referensgrupper  

Representanter för FKM anges, övriga sektioners representanter framgår av gruppernas 

hemsidor till vilka länk nås från Mikrobiologi.net.  

RAF (Referensgruppen för antibiotikafrågor): Christian Giske, Åsa Melhus, Annika Wistedt, 

Marie Thelander. 

NordicAST: Christian Giske, Christina Åhrén, Annika Wistedt.  

RAV (Referensgruppen för antivirala medel): Anders Sönnerborg, Johan Westin. 

RAM (Referensgruppen för antimykotika): Anders G Johansson (ordförande), Erja 

Chryssanthou. 

Referensgruppen för parasitologi: Silvia Botero-Kleiven, Margareta Granlund. 

 

Föreningens referens- och arbetsgrupper 

Referensgruppen för klinisk bakteriologi: Olle Aspevall (ordf.), Martin Sundqvist, Torbjörn 

Kjerstadius, Birgitta Henriques-Normark, Anders Nyberg, Christina Welinder-Olsson 

Referensgruppen för klinisk virologi: Kåre Bondeson (ordf.), Britt Åkerlind, Margareta 

Nordin, Maria Brytting, Urban Kumlin, Magnus Lindh, Blenda Böttiger, Anna J 

Henningsson.  

Arbetsgruppen för patientnära analyser (PNA). Maria Rotzén Östlund, Pia Karlsson, Sara 

Karlsson Söbirk. 

FKM:s utbildningsutskott: Urban Kumlin, Johan Rydberg, Britt Åkerlind, Torbjörn 

Kjerstadius, Annelie Brauner, Åsa Melhus, Arne Kötz, Maria Marklund. 

Bedömningsgrupp för stiftelsen: Sören Andersson, Lars Engstrand, Fredrik Elgh.  

 

Stipendier och stiftelsemedel 

Två resestipendier utdelades till: 

 

Ewa Johansson, Klin mikrobiologi, Sahlgrenska akademin, Göteborg, 10 000 kr (Comparative 

proteomic profiling of two Swedish CF Pseudomonas aeruginosa isolates reveals possible 

factors associated with the transmissible cystic fibrosis strain J).  

 

Annika Ljung, Department of Infectious diseases, Institute of Biomedicine, University of 

Gothenburgh, 5000 kr (Early gut microbiota in children growing up in a rural area in Sweden),  

 

Årets forskningsmedel ur Stiftelsen för forskning och utveckling inom medicinsk 

mikrobiologi tilldelades à 50 000 kr vardera: 

 

Emmi Andersson ST-läkare Klinisk Mikrobiologi/Infektionsmedicin, Karolinska 

Universitetssjukhuset, Huddinge (Virological characterization of new HIV-1 infections in 

Sweden: Studies on transmitted drug resistance).  

 

Fredric Carlsson, Department for Experimental Medical Science, Section for Immunology, 

Lund University (The mycobacterial ESX-1 secretion system induces a regulatory myeloid 

cell phenotype via a novel type I interferon-dependent mechanism - possible role in 

suppression of adaptive immunity and maintenance of chronicity).  

 

Medlemsmöten 

Årsmötet ägde rum 25 maj i samband med Vårmötet i Östersund. 

FKMs Chefs- och professorsmöte hölls 19 november i Stockholm. Till mötet inbjöds, utöver 

inom klinisk mikrobiologi verksamma verksamhetschefer och professorer, även FKMs 



representanter i olika arbetsgrupper, och ST-studierektorer i landet. Alla referensgrupper ovan 

erbjöds att ge kort information om pågående arbete. 

 

Minnesanteckningar och protokoll från dessa möten finns tillgängliga på föreningens 

hemsida. 

 

Det vetenskapliga året 

Vårmötet 2015 var för första gången ett samarrangemang mellan mikrobiologföreningarna 

(FKM, RFM och SFM) och svenska Infektionsläkarföreningen (SILF). Det ägde rum 25-29 

maj i Östersund. Hela programmet sträckte sig över en vecka, med två dagars överlappande 

program för alla föreningar. Programmet var uppskattat av deltagande medlemmar och 

företag.  

 

Remisser 

FMM har fått ett stort antal remisser från SLS och Läkarförbundet under året. Flertalet av 

dessa har dock inte rört det mikrobiologiska området, varför inga yttranden lämnats. Bland de 

remisser som FKM har svarat på finns; Antibiotikaresistens och vårdrelaterade infektioner, 

förslag till myndighetsövergripande handlingsplan, samt Remisser kring ST och 

yrkeskvalifikationsdirektivet, från Socialstyrelsen. 

 

Aktuella remisser och svar finns på mikrobiologi.net under dokument/remisser.  

 

Diskussioner och fora som varit aktuella under året 

Referenslaboratoriefrågan har under året drivits vidare under ledning av 

Folkhälsomyndigheten (fr a Hans Gaines). FKM-styrelsen har varit representerat i processen 

av Sören Andersson. Under året har principerna för ett nationellt referenslaboratorienätverk 

förankrats formellt hos samtliga landsting/regioner i landet. Därmed finns förutsättningarna 

för att etablera och finansiera nätverket. Processen fortsätter nu med att definiera behov, 

struktur och principer vilket görs i arbetsgrupper där alla landsting/regioner är representerade. 

Genom en interaktiv web-lösning kan alla medverka i diskussionen fortlöpande. 

 

På chefs och professorsmötet diskuterades bl a, förutom referenslaboratoriefrågan, IT-

stöd/LIS i mikrobiologin och det stora problemet med IT-system som inte stödjer 

mikrobiologisk diagnostik på ett optimalt sätt. I enlighet med dessa diskussioner och beslut i 

styrelsemöte i januari 2016 har ett informatikutskott upprättats. Utskottet ska bland annat 

verka för konvergens av mikrobiologisk nomenklatur och samverkan mellan lokala och 

nationella informationssystem relevanta för mikrobiologisk diagnostik och bioinformatik 

(utskottets första möte hölls i Växjö 22/4 med Gunnar Kahlmeter som värd och Jonas 

Swanberg som ordförande).  

 

Då försöket med överlappande vårmöte tillsammans med infektionsspecialiteten föll så väl ut, 

beslöts att delvis samarrangera Mikrobiologiskt vårmöte och Infektionsveckan i Helsingborg 

23-27 maj, och 2017 i Karlskrona.  Avsikten är att aktuella föreningar (FKM, RFM, SFM, 

SILF och infektionssjuksköterskeföreningen, IFIS) med två års framförhållning ska försöka 

fatta beslut både om värdort, och vilka föreningar som samarbetar. 

 

Utbildningsboken har uppdaterats (slutgiltigt beslut har tagits i samband med 

styrelseinternatet i januari 2016). Den nya utbildningsboken medger både större flexibilitet 

inom ST och ökad harmonisering med europeiska rekommendationer för ST i klinisk 

mikrobiologi. 



 

Föreningens ekonomi  

För ekonomisk redogörelse hänvisas till särskild redovisning och revisorers yttrande. 

 

 

 

Sören Andersson 

Vetenskaplig sekreterare 


