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 Skype-møte 07.06.2017 kl. 15.00-15.45
Deltakere: Andreas Radtke, Per Espen Akselsen, Oliver Kacelnik, Dorthea Hagen Oma
Forfall: Maria Vandbakk-Ruether, Anne Mette Asfeldt
Referent: Andreas

Agenda
1.
2.
3.
4.

MASS på Norsk Forum for smittevern
Online diskusjonsforum for smittevernleger?
Innbinding av MASS-vararepresentanter
Eventuelt

Ad 1.
Vi har altså to timer på ettermiddagen dag 2 av Norsk Forum. Online påmelding til forum ligger ute
og gir følgende avkryssningsmulighet: deltakelse på Generalforsamling Medisinsk arbeidsgruppe for
smittevernleger i spesialtjenesten – MASS, Onsdag 18.10 kl. 17:15-18:30; ja eller nei. Oliver har
sørget for at vi har et rom.
For innholdet av møtet var det enighet at man bør velge en åpen diskusjonsform fremfør foredrag.
Foreslått agenda:
1.
2.
3.
4.

Hva er MASS? Historie og mandat
Hva vil vi med MASS, inkl.grenseoppgang mot Reg.komp og nettverksforum?
Behov og form for diskusjonsforum
Hvis tid aktuelle tema: ESBL, VRE, isolering

Ad 2.
Oliver har undersøkt med MikInfo og vi slipper ikke inn under denne paraplyen. Likevel kan det være
en mulighet for et eget smittevernforum administrert av FHI.
Fordeler

Ulemper







Slipper webmessig administrasjon
Slipper administrasjon av medlemmer/tillatelser
Mer muligheter for skille nyheter og diskusjon enn i Andreas blogforslag
MASS blir ikke synlig, det vil være FHIs forum
Mister en god del styringsmuligheter

Alternativet er Andreas foreslåtte blog http://smittevernleger.wordpress.com . Alle i MASS bør ha
fått invitasjon for å kunne se på det.
Fordeler

Ulemper






Klart knyttet til MASS
God styring med medlemmer/tillatelser
Muligheter å tilpasser og utvide siden etter behov
Må knytte oss til kommersiell tilbyder
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Mer administrasjon

Oliver og Per Espen skal også høre med medlemmer av styret til smittevernlegene.no hvordan siden
har blitt akseptert/tilbakemeldinger.

Ad 3.
De som er valgt som vara til MASS fra NFMM og NFIM skal i fremtiden får invitasjon til å delta i MASS
møtene.
Ad 4.
Ingen har fanget opp aktuelle høringer o.l. der MASS kunne uttale seg. Det er sannsynligvis vår
oppgave å følge med og reagere på høringer som berører smittevern.

Neste møte for detaljplanlegging av Norsk Forum etter sommeren, Andreas innkaller.

