Medisinsk arbeidsgruppe for smittevern i spesialisthelsetjenesten
En arbeidsgruppe under Norsk forening for medisinsk mikrobiologi, Norsk forening for infeksjonsmedisin og Norsk
forum for smittevern i helsetjenesten

Referat fra MASS telefonmøte 05.04.2017 kl. 15-16
Tilstede: Andreas Radtke, Per Espen Akselsen, Anne Mette Asfeldt
Forfall: Dorthea Hagen Oma, Maria Vandbakk-Ruether, Oliver Kacelnik

Agenda
1. Godkjenning av referat fra forrige møte
2. MASS på Norsk Forum for smittevern. Sykepleierne har en egen sesjon i programmet og vi
kan ta anledning for å ha en sesjon for smittevernlegene.
3. Online diskusjonsforum for smittevernleger?
4. Kort om vår representasjon i EUCIC.
5. Eventuell
Ad 1. Vi sirkulerer referater for godkjenning. Anne Mette Asfeldt retter henvendelse til
smittevernforum med ønske om å lagre referater på deres nettsted slik at de er tilgjengelige for alle.
Ad 2. Legespesifikke tema på Smittevernforum? Sykepleierne skal ha 2 timer til ett sykepleierspesifikt
møte på Forum i 2017 (Andreas, tar du rede på sannhetsgehalten i dette?). Vi tenker at det vil være
nyttig med et tilsvarende legespesifikt møte, og MASS lager program for dette. Det skal være fokus
på diskusjon om hvordan MASS og smittevernleger kan jobbe fornuftig og hvordan MASS kan støtte
smittevernleger. Dette kan være ca halvparten av møtet. Dernest faglig innlegg om overveiende legefaglig tema som f. eks antibiotikastyring og (Per Espen utdyper). Vi ber om innspill fra de øvrige
medlemmer av MASS, som ikke kunne delta på møte i dag, på dette.
Ad 3. Vi har inntrykk av at det er et ønske om et felles diskusjonforum for smittevernleger.
Alternativer er å kople seg på MIK-info eller å lage en egen blogg. Mik-info har den fordel å være
etablert og det er mulighet for å tagge et nytt innlegg i diskusjonforum med «smittevern» eller
«antibiotikaresistens». Ulempe er at kanksje ikke alle diskusjoner man ønsker å ta i smittevernmiljøet
trenger å være tilgjengelig for andre mikrobiologier og infeksjonsmedisinere. En blogg gir oss mer
spesifikke diskusjoner om smittevern uten forstyrrende elementer fra MIK-info. Andreas har skissert
en slik blogg. Vi enes om å prøve å bruke MIK-info mer aktivt. Andreas varsler redaktør hos FHI om at
vi kommer til å promotere smittevern på MIK-info. Vi får da evaluere etter hvert om dette egner seg
for et slikt diskusjonsforum.
Ad 4. EUCIC European Committee on Infection Control: Per Espen Akselsen er nå offisielt innmeldt
som Norges representant. EUCIC skal ha møte på i forbindelse med ECCMID i april 2017, men Per
Espen har dessverre ikke anledning til å møte.
Ad 5. Evt. Det ble ikke tid til dette punktet.

Referent

Anne Mette Asfeldt

