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FÖRENINGEN FÖR KLINISK MIKROBIOLOGI 

Årsberättelse för verksamhetsåret 2018-01-01 – 2018-12-31 

 

 

 

 
 

Föreningens konstitution  

 

Medlemsantalet var vid verksamhetsårets början 273.  

23 nya medlemmar invaldes under året. Dessa var: Anna Hill, Camilla Lorant, Karin Boman, Diana 

Vracar, Erika Tång Hallbäck, Ola Jonsson, Telli Moussavi, Karolina Iningbergs, Sara Yousif, 

Annika Nilsson Wallin, Kristina Nyberg, Karin Amilon, Anne-Katrine Pesola, Erika Hansson, 

Chrysoula Karakoida, Sara Thulin Hedberg, Afamia Jabbour, Boskani Talar, Magnus Hessel, Julia 

Borg, Annika Osterman, Johan Nordén och Thorun Frennvall. 

Vid årets slut var medlemsantalet 261.  

Inga hedersledamöter för FKM har nominerats inför årsmötet 2019. 

 

Styrelsen har utgjorts av Lena Serrander (ordförare), Martin Sundqvist (vice ordförande), Håkan 

Janson (vetenskaplig sekreterare), Annika Ljung (kassör), Åsa Gylfe (utbildningsansvarig), Niklas 

Edner (övrig ledamot samt informationsansvarig), Jonas Swanberg (facklig sekreterare och 

samordnare för IT-utskottet) och Erik Senneby (ST-representant som den 6/9 avgick på egen 

begäran). Naieya Eriksson adjungerades till styrelsen efter styrelsemötet den 6/11. 

    

Styrelsen har haft fyra protokollförda sammanträden (30 januari, 30 maj (vårmötet), 7 september 

samt 6 november). Styrelsen har även den 6-7 september haft ett internat i Rimforsa med särskilt 

fokus på remisser, rekommenderade metoder och analysutbudslista, utbildning inklusive 

dubbelspecialitet med infektionsmedicin, mikrobiologins roll i den nationella patientöversikten och 

genomic medicine Sweden, deltagande i nationella vårdprogramsgrupper samt referensgruppernas 

relation till FKM.  

 

Samtliga protokoll finns tillgängliga på föreningens hemsida.  

 

Styrelsen har enligt gällande praxis fungerat som föreningens programråd.  

 

Revisorer har varit Nahid Kondori, Bo Nilsson samt Arne Kötz som revisorssuppleant.  

 

Valberedningen har utgjorts av Urban Kumlin, Sara Karlsson-Söbirk och Björn Herrman.  

 

Webmaster för FMM under 2018 har fortsatt varit Ingvar Eliasson.  

 

 

 

Föreningen har varit representerad enligt följande: 

Svenska Läkaresällskapets fullmäktige: ordinarie: Lena Serrander, suppleant: Martin Sundqvist.  

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

UEMS-representanter och Hilpi Rautelin även president i UEMS mikrobiologiska sektion. 

ESCMID European Council (European Society of Clinical Microbiology and Infectious Diseases): 

ingen permanent representant men Christian Giske är som ordförande i EUCAST ad hoc medlem i 

ESCMIDs styrelse. 

NSCMID (Nordic Society of Clinical Microbiology and Infectious Diseases): Andreas Matussek.  
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EQUALIS expertgrupp medicinsk mikrobiologi: Maria Brytting (ordförande), Torbjörn Kjerstadius, 

Margaretha Nordin, Christina Welinder Ohlsson, Annika Allard, Annika Wistedt och Aina Iversen. 

EQUALIS Expertgrupp för patientnära analyser: Sara Karlsson Söbirk.  

IFBLS International Federation of Biomedical Laboratory Science: Lena Morgan är 

styrelsemedlem.  

Infection Control UEMS: Birgitta Lytsy 

SBU Alert: Peter Larsson har varit föreningens kontaktperson.  

Socialstyrelsens arbetsgrupp ”Reviderad smittskyddslag”: Christian Giske.  

Socialstyrelsens vetenskapliga råd: Åsa Melhus (klinisk bakteriologi), (klinisk virologi, vakant), 

samt Ann Tammelin, vårdhygien 

Socialstyrelsens vetenskapliga granskare: Karin Tegmark-Wisell, Fredrik Elgh 

APMIS: Kristian Riesbeck är svensk redaktör för APMIS. 

Huvudredaktör för uppdateringen av rekommenderad metodik för klinisk mikrobiologi: Martin 

Sundqvist.  

Folkhälsomyndighetens referensgrupp för utvärdering av befintliga antibiotika ur nya vinklar: Inga 

Fröding.  

Folkhälsomyndighetens referensgrupp för vårdhygien: Erik Sturegård 

Folkhälsomyndighetens referensgrupp för nationellt vaccinationsprogram: Kristian Riesbeck 

Folkhälsomyndighetens STRAMA-grupp: Christina Åhrén 

SmiNets samarbetsgrupp: Jonas Swanberg, Margareta Nordin 

Styrgruppen för säker sepsisvård: Volkan Özenci 

 

 

Tvärsektionella referensgrupper  

Representanter för FKM anges, övriga sektioners representanter framgår av gruppernas hemsidor 

till vilka länk finns från Mikrobiologi.net.  

RAF (Referensgruppen för antibiotikafrågor): Christian Giske, Christina Åhrén, Anna Åkerlund.  

NordicAST: Christian Giske, Annika Wistedt, Anna-Karin Smekal.  

RAV (Referensgruppen för antiviral terapi): Anders Sönnerborg och Johan Westin. 

RAVs metodgrupp: Jan Albert, Maria Brytting, Bo Svennerholm och Anders Sönnerborg. 

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

Referensgruppen för parasitologi: Silvia Botero-Kleiven, Bo Claesson, Margareta Granlund, 

Joakim Forsell, Tore Lier. 

 

 

Föreningens referens- och arbetsgrupper 

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

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

Referensgruppen för klinisk virologi: Magnus Lindh (ordförande), Emmi Andersson, Margareta 

Nordin, Blenda Böttiger, Kåre Bondesson, Maria Brytting, Urban Kumlin, Anna J Henningsson, 

Sören Andersson.  

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

Karlsson-Söbirk. 

Informatikutskottet har bestått av Jonas Swanberg (sammankallande), Erik Senneby, Gunnar 

Kahlmeter, Tobias Allander, Karin Tegmark-Wisell och Urban Kumlin. 

FKM:s utbildningsutskott: Åsa Gylfe (sammankallande), Urban Kumlin, Åsa Melhus, Karin 

Kindlund, Naeiya Eriksson, Gordana Bogdanovic och Afamia Jabbour. 

 

 

Stipendier och stiftelsemedel 
Inga resestipendier utdelades 2018:  
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Årets forskningsmedel ur Stiftelsen för forskning och utveckling inom medicinsk mikrobiologi på 50 

000 kr tilldelades Juan Du för projektet ”Roles of microbiota and microRNAs in Human HPV 

infections”.   

 

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

 

RAF-stipendiat – Elisabeth Freyhult 

Sara Karlsson Söbirk, Lund tilldelades priset på 2000 kr för bästa mikrobiologiska poster vid 

vårmötet/infektionsveckan. Detta år var det FKM som stod för utbetalningen som numera alternerar 

mellan föreningarna. 

 

FKM valde att bidra ekonomiskt till den 2-dagarskurs i virologi som anordnades i samband med 

Smögenmötet i augusti 2018. 

 

Medlemsmöten 

Årsmötet ägde rum den 29 maj i samband med Vårmötet i Karlstad.  

FKMs Chefs- och professorsmöte hölls den 7 november i Stockholm. Till mötet inbjöds, utöver 

inom klinisk mikrobiologi verksamma verksamhetschefer, medicinsk ansvariga läkare och 

professorer även ST-studierektorer i landet samt FKMs styrelsemedlemmar. På mötet diskuterades 

bl a behovet kurser för ST-läkare, om verktyg för fortbildning av specialistläkare, omfattning av 

VRE-screening, förändringar kring EHEC-diagnostiken, mikrobiologins roll i den nationella 

patientöversikten, webportal för SLIM med uppdaterad analysförteckning samt om den nationella 

databasen för helgenomsekvenser inom ramen för Genomic Medicine Sweden (GMS. 

Minnesanteckningar och protokoll från dessa möten finns tillgängliga på föreningens hemsida.  

 

Det vetenskapliga året  
Vårmötet 2018 var det fjärde samarrangemanget mellan mikrobiologiföreningarna (FKM, RFM och 

SFM) och svenska Infektionsläkarföreningen (SILF) samt Intresseföreningen för 

Infektionssjuksköterskor (IFIS). Mötet ägde rum i Karlstad den 29 maj – 1 juni. Programmet 

sträckte sig över fyra dagar med två och en halv dagars överlappande program för 

mikrobiologiföreningarna och SILF. IFIS anslöt på morgonen den 30 maj, samma dag som 

mikrobiologiföreningarna avslutade sitt program vid lunch. Programmet och mötesupplägget var 

mycket uppskattat av deltagande medlemmar och företag. 

 

Remisser 
FKM har fått ett stort antal remisser under året. Majoriteten har dock inte rört det mikrobiologiska 

området, varför inga yttranden lämnats på dem. FKM har svarat på remisserna: Översyn av 

patientsäkerhetslagen samt Etikprövning – en översyn av reglerna om forskning och hälso- och 

sjukvård, . 

Samtliga remisser, inklusive de som behandlats under 2018 finns på mikrobiologi.net under 

FKM/Remisser. 

 

Annat aktuellt under året 

Ineras projekt Laboratoriemedicin påbörjades i februari 2018 och pågår till i mars 2019. Nationell 

patientöversikt NPÖ respektive Journalen på nätet ingår i projektet och 14 av 21 landsting levererar 

idag svar dit för klinisk kemi. För mikrobiologi är den tekniska beskrivningen klar. Socialstyrelsen 

och Equalis står för kodning av agens och provmaterial (Snomed CT och NPU-kod). Förutom 

kodning ska svarslayout bestämmas och testas inom ramen för projektet. I väntan på standardisering 

har Folkhälsomyndigheten inväntat slutförandet i Ineras projekt innan en webportal för 

referenslabsfunktionen SLIM blir skapas innan analysförteckningen uppdateras. 
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Revisionen av Referensmetodiken fortsätter. Planen är att ersätta de ”gula böckerna” i wiki-formatet 

med en ny, omarbetad modell för Rekommenderade metoder. Den första delen som behandlar 

Blododlingsdiagnostik har i princip slutförts under 2018 och ska inom kort ut på remiss. 

 

Gruppen som arbetar med ortopediska infektioner har arbetat med att inventera de metoder som 

används vid svenska laboratorier och började arbeta med rekommendationer under hösten 2018.  

 

Inrättandet av referenslaboratorier har underlättat arbetet med att få tag på representanter i de olika 

ämnesområdena. Exempelvis har de laboratorier som täcker Luftvägsdiagnostik och Gastroenterit-

diagnostik tackat ja till att uppdatera de delarna av referensmetodiken. För Urinvägsinfektioner är 

en grupp under sammansättning. Arbetet har fått administrativt stöd för att överföra texter från 

Wikiformat till Word för att underlätta redigeringsarbetet.  

 

Parallellt med detta strävar FKM efter att få in fler mikrobiologiska representanter i de grupper som 

tar fram nationella vårdprogram från andra specialiteter. Läkemedelsverket tog fram nya 

behandlingsrekommendationer för urinvägsinfektioner 2017. Martin Sundqvist och Jonas Swanberg 

representerade mikrobiologi där. I SILFs Vårdprogramgrupp för led- och skelettinfektioner, som 

blev färdig 2018 var Bo Söderquist representant för mikrobiologi. Hans Fredlund har varit 

mikrobiologiskt sakkunnig i meningit-programmet.  

 

Det har länge varit brist på ST-utbildningar inom klinisk mikrobiologi. De som finns listas på 

LIPUS hemsida. För att öka det lokala engagemanget för att hålla utbildningar har ett nätverk för 

ST-studierektorer bildats. De planerar återkommande web-baserad utbildning för ST-läkare. LIPUS 

erbjuder extern kvalitetsgranskning av specialiseringstjänstgöringen, vilket säkerställer en jämn och 

hög kvalitet. För detta har två nya SPUR-inspektörer rekryterats av utbildningsutskottet som även 

håller på att bygga upp en ST-utbildningshemsida på mikrobiologi.net som bl a kommer att 

innehålla ST-bedömningsmallar och länkar till europeiska ST kurser. 

 

Den av FKM sponsrade kursen i klinisk virologi är numera LIPUS-certifierad och hölls under 2018. 

Kursen återkommer nästa gång 2020. Med anledning av att motsvarande kurs i bakteriell metodik 

har saknats arrangerade FKM en sådan i Göteborg i november. För 2019 har Socialstyrelsen gett 

stöd för en SK-kurs i Klinisk Bakteriologi som anordnas av Karolinska Universitetslaboratoriet i 

Stockholm. 

 

Vårmötet 2020 arrangeras i Uppsala och blir återigen ett samarrangemang mellan de 

mikrobiologiska föreningarna (FKM, RFM och SFM) och infektionsföreningarna SILF och IFIS.   

Efter varje Vårmöte/Infektionsvecka sker en utvärdering innan det bestäms om även det möte som 

inträffar två år senare ska samarrangeras. Den fördelning av ett eventuellt över- eller underskott 

som baseras på proportioner av inbetalda deltagaravgifter för medlemmar i respektive förening som 

användes 2017 och 2018 gäller även under 2019 även om den för FKMs del innebär en mindre 

andel än när vårmötet arrangerades enbart av de mikrobiologiska föreningarna. För att kompensera 

mot detta har anmälningsavgiften för icke-medlemmar höjts kraftigt inför 2019.  

 

Under 2017 gjordes anbudsförfrågan i syfte att mer långsiktigt kontraktera kongressarrangör som 

ska arrangera infektionsveckan/mikrobiologiskt vårmöte. Föreningarna valde att ge uppdraget till 

Commee AB som får arrangera 2019 års möte som därefter utvärderas innan ett mer långsiktigt 

kontrakt eventuellt upprättas.   

FKM bidrar numera med material till SILFs tidning ”Infektionsläkaren”. Jonas Swanberg är FKMs 

kontaktperson avseende detta.  

 

http://mikrobiologi.net/
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Antagningsprocessen för nya medlemmar där medlemsansvarig och ordförande beslutar om 

medlemskap ifall kriterierna för medlemskap är uppfyllda och det finns en rekommendation ifrån en 

annan medlem fungerar väl och har snabbat på antagningsprocessen. För att underlätta betalningen 

av medlemsavgifter kan vi numera även ta emot medlemsavgifter via Swish (1231229376), men det 

är alltjämt svårt att få medlemmar att betala in medlemsavgiften. Det är alltjämt svårt att få alla 

medlemmar att betala in medlemsavgiften, till viss del pga inaktuella mejladresser. Vår kontaktväg 

till medlemmarna och avgiften är medlemmens mejl-adress, det är av stor vikt att denna uppdateras 

vid byte av arbetsplats 

 

FKM är medlem i ESCMID till en kostnad av 50 euro. För detta får man bl a möjlighet att gratis få 

representera föreningen på ECCMID. FKM representant 2018 var Martin Sundqvist som 

presenterade en FKM-poster. 

 

Det pågår mycket diskussioner inom området helgenomsekvensering och delning av data. Genomic 

Medicine Sweden (GMS) kommer ansöka om finansiering, likaså driver FoHM projektet GENSAM 

som bygger på att dela sekvenseringsdata för ett effektivt smittskydd. Samtidigt finns flera privata 

aktörer inom detta område och styrelsen ser med tillförsikt fram emot många samarbeten de 

kommande åren. 

 

Svenska Läkaresällskapet (SLS) har lagt fram ett förslag på att införa obligatoriskt medlemskap i 

SLS för sektionsmedlemmar i underföreningar. Varje underförening får enligt förslaget betala en 

avgift på 200 kr per läkarmedlem. Icke-läkare kan bli associerade medlemmar i SLS till samma 

kostnad. Föreningarna får själv välja hur det ska finansieras. Föreningar/sektioner som inte vill 

uppgraderas till medlemsförening kan ansöka att kvarstå som sektion. Detta innebär ett begränsat 

inflytande och inga förmåner.  

Ett problem att kvarstå som sektion är att stiftelsen ligger under SLS. Om vi ej går med som 

medlemsförening är det oklart vad som händer med detta. Det är också oklart hur mycket 

medlemmar som är med i flera föreningar ska betala till SLS. FKMs stadgar säger att vi är en 

underförening till SLS, vilket betyder att beroende på utfallet av omröstningen så kommer 

stadgarna ev behöva ändras. Punkten tas upp som en separat punkt på årsmötet 2019. 

 

Föreningens ekonomi  
För ekonomisk redogörelse hänvisas till särskild redovisning och revisorers yttrande.  

 

Håkan Janson  

Vetenskaplig sekreterare, FKM 

 

 


