
Årsmöte Föreningen för klinisk mikrobiologi (FKM) 23 maj 2016, 
Helsingborg  

 
 
1. Mötets öppnande. 
Mötet öppnades av FKMs ordförande Sara Karlsson Söbirk.  
 
2. Föredragningslistans fastställande.  
Föredragningslistan fastställdes.  
 
3. Val av justeringsperson.  
Till justeringsperson valdes Cecilia Jendle-Bengtén.  
 
4. Val av mötesordförande och mötessekreterare 
Sara Karlsson Söbirk valdes till mötesordförande. Sören Andersson valdes till 
mötessekreterare. 
 
5. Årsberättelse och ekonomisk redogörelse för verksamhetsåret 2015   
Sören Andersson, vetenskaplig sekreterare, redogjorde för årsberättelsen. Den finns 
publicerad på mikrobiologi.net.  
 
Susann Skovbjerg, kassör, redogjorde för den ekonomiska rapporten. Årets (2015) 
resultat blev drygt – 45 tkr. Utgående balans var 279 tkr. För detaljer hänvisas till 2015 
års resultatrapport på mikrobiologi.net 
 
Det ekonomiska resultatet 2016-05-17 redovisades till +20 tkr. Under 2016 har 100 tkr 
överförts som gåva till det bundna kapitalet i stiftelsen inom SLS i enlighet med tidigare 
årsmötesbeslut. Medlemsavgifter som inkommit hittills under 2016: 29 tkr. Erhållet från 
vårmötet 2015: 126 tkr.  
 
Årsmötet beslutade att koppla Swish-betalning till företagskontot. Priset för tjänsten är 
500 kr/år + 2,50 kr för varje transaktion.  
 
6. Revisionsberättelse och frågan om styrelsens ansvarsfrihet   
Revisionsrapporten upplästes av föreningens revisor Martin Sundqvist. Revisionen var 
invändningsfri. Styrelsen beviljades ansvarsfrihet.  
 
7. Fastställande av årsavgift för 2017   
Årsavgift fastställdes för kommande år oförändrad till 200:-.  
 
8. Val av styrelse för 2016-17   
Beslutades enligt valberedningens förslag:   
Ordförande: Lena Serrander 
Kassör: Susann Skovbjerg  
Övriga medlemmar (för konstituering): Martin Sundqvist, Håkan Jansson och Erik 
Sennerby. Kvarstår sedan tidigare: Niklas Edner, Urban Kumlin och Jonas Swanberg.   
 
Svensk redaktör för APMIS fortsatt vakant.  
 
9. Val av två revisorer och en revisorssuppleant  
Till revisorer valdes Nahid Kondori (omval, ett år) och Bo Nilsson (nyval, ett år). Till 
revisorssuppleant valdes Arne Koetz (omval ett år).   
 



10. Val av representant och suppleant till Svenska läkarsällskapets fullmäktige 
Beslutades enligt valberedningen förslag att ordförande är ordinarie representant och 
vice ordförande suppleant.  
 
11. Val av programråd  
Beslutades att styrelsen utgör programråd.  
 
12. Val av valberedning  
Beslutades att utse Sigvard Olofsson, Sara Karlsson-Söbirk och Bengt Löfgren till 
valberedning för ett år.   
 
13. Redovisning av nya medlemmar   
Nya medlemmar redovisas i årsberättelsen.   
 
14. Redovisning av pristagare och stipendiemottagare  
Pristagare ur stiftelsemedel och resestipendier redovisas i årsberättelsen. Till mottagare 
av priset för bästa poster på vårmötet 2016 utsågs Karolina Gullsby, Region Gävleborg 
och Uppsala universitet, för postern ”Inga fynd av makrolidresistens bland svenska 
Mycoplasma pneumoniae-prover” (stipendium à 3000:-).  
 
15. Information om kommande program  
Chefs- och professorsmöte, 9 november 2016, Stockholm.  
 
Vårmöte, Karlskrona, 16 -19 maj 2017, nedkortat till fyra dagar, fortsatt gemensamt 
arrangemang med infektionsläkarföreningen och infektionssköterskeföreningen.   
 
16. Referenslaboratorienätverket  
Karin Tegmark-Wisell, Folkhälsomyndigheten, kommenterade det aktuella läget 
rörande referenslaboratorienätverket. Under året har frågan förankrats formellt hos 
SKL och landets samtliga landsting och regioner. Nu pågår arbetet med att definiera 
innehåll, uppdrag och finansiering. Detta koordineras av Folkhälsomyndigheten. FKM-
styrelsen är representerad liksom samtliga landsting och regioner.  
 
17. Referensmetodik/analysutbudslista  
Martin Sundqvist (MS), samordnare, redogjorde för det aktuella läget. Uppdragets 
förhållande till Folkhälsomyndigheten (FoHM)och FKM diskuterades. En styrgrupp har 
funnits med representanter för båda. FoHM har stått för 10% av lönen för MS och Öjars 
Melefors, FoHM, samt IT-stöd. Man hänvisade till en separat session under det aktuella 
vårmötet där formerna för arbetet med referensmetodik/analysutbudslista ska 
diskuteras. 
 
Erik Sennerby kommenterade arbetet med den nationella analysutbudslistan (de agens 
som inte omfattas av smittskyddslagens agens). Terminologi har inventerats och 
önskemål för detta har sammanställts. Arbetet har fortskridit utan att ett definitivt 
kodverk ännu är fastställt.   
 
18. ST-utbildningen i klinisk mikrobiologi  
Den nya utbildningsboken har tagits och är officiell. Fler kurser behövs. SOS har 
bearbetats under året med bl a kunskapsunderlag, men initiativ krävs för att utvidga 
kursutbudet.  
 
19. Informatikutskottet  
Ett informatikutskott har bildats under året. Jonas Swanberg är sammankallande, i 
utskottet ingår åtta medlemmar.  



 
20. FKM representanter  
Cecilia Jendle-Bengtén redogjorde för sammanställningen av representanter i olika råd 
och expertgrupper. Detta finns nu inlagt på hemsidan och ska uppdateras fortlöpande.   
 
21. Mikrobiologi.net 
Ingvar Eliasson redogjorde för nyheter under året, bl a en flik för remisser. Under årets 
vårmöte har IE bemannat en helpdesk för att ge medlemmarna en möjlighet att få hjälp 
och uppdatera sina uppgifter.  
 
22. Övriga frågor   
a. Hedersledamöter 
Hedersledamöter föreslås till styrelsen inför årsmötet, då de kan utses. De har ingen 
årsavgift och kan deltaga på vårmöten kostnadsfritt (avser konferensavgift, ej resa, 
boende eller kringkostnader). En nominering har inkommit avseende Gunnar 
Kahlmeter, Växjö.  
Motivering: För professor Gunnar Kahlmeters långa och betydelsefulla arbete inom klinisk 

mikrobiologi. Kahlmeter har genom banbrytande arbete standardiserad av resistensbestämning mot 
antibiotika med artspecifika brytpunkter. Arbetet har rönt stor betydning nationellt såväl som 
internationellt. Med entusiasm och engagemang är Kahlmeter en inspirerande föreläsare för alla med 
intresse för ämnesområdet klinisk mikrobiologi. Genom sitt arbete har Kahlmeter visat att lokala 
laboratorier har kapacitet och kunskap att vara drivande i utvecklingen inom klinisk mikrobiologi på 
högsta internationella nivå. Kahlmeter har genom sina internationella uppdrag som ordförande i 
EUCAST (European Committee on Antimicrobial Susceptibility Testing 2001-2012), som rådgivare åt 
den amerikanska standardiseringskommitteen CLSI och som svensk ledamot i flera internationella 
kommitteer satt svensk mikrobiologi på den internationella kartan. Kahlmeters arbete inom klinisk 
mikrobiologi i Sverige är betydande varför han motiveras som hedersmedlem i Föreningen för Klinik 
Mikrobiologi. 

 
Mötet beslutade att anta Gunnar Kahlmeter som hedersledamot.  
 
23. Mötets avslutande   
Mötesordförande avslutade mötet.  
 
 
 
 
 
 
Sören Andersson, mötessekreterare   Sara Karlsson-Söbirk, mötesordförande 
 
 
 
 
 
Cecilia Jendle-Bengtén, justeringsperson  
 
 
 
 
 
 
 
 


