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 19.08.2016 kl. 14-15
Tilstede: Per Espen Akselsen, Oliver Kacelnik (fra kl. 14.49), Anne Mette Asfeldt, Maria VandbakkRuether, Dorthea Hagen Oma

Agenda








Konstituering. I mandatet står det: «MASS konstituerer seg selv med leder, sekretær og
økonomiansvarlig.»
MASS er National committee for EUCIC og en av oss skal være norsk representant i Advisory
board.
Har vi oversikt over vara fra infeksjon og NFSV?
Hvilket ambisjonsnivå har vi for faglig diskusjon/undervisning av våre kolleger? Hvilke
kanaler?
Under Norsk forum for smittevern bør vi vise at MASS er opprettet og hvilke oppgaver vi har.
Lage en Poster?
Høringsuttalelse om turnusordning
Eventuelt

Konstituering
Leder: Andreas Radtke.
Sekretær: Anne Mette Asfeldt
Representant til EUCIC advisory board: Per Espen Akselsen
Økonomiansvarlig ansees foreløpig som lite nødvendig
Vara for NFMM: Torni Myrbakk.
Vara fra styret til Smittevernforum kan være vanskelig pga. få leger der.
NFIM skal vurdere vara til neste valg.

Diskusjon om mulige arbeidsområder for MASS
Formidle legerettet fagkunnskap: En faglig samling i forbindelse med smittevernforum? Faglige
innlegg under Norsk forum og Vårmøtet? Diskusjonen tas under neste møte på Norsk Forum.
Tar sikte å skrive en kortfattet skriftlig veiledning for smittevernleger, særlig rettet mot nye og
smittevernleger på små sykehus
Drifte diskusjonsforum/nettsted/facebookside
Høringssvar på relevante høringer
Føler ut til smittevernleger i kommunehelsetjeneste, men ikke som første prioritet

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

Aktuelle arbeidsoppgaver
Vi sender høringssvar på nasjonal veileder i håndhygiene direkte til Helsedirektoratet med kopi til
våre moderforeninger. Per Espen starter høringssvaret og alle prøver å bidra til innhold.
Vi må redegjøre for MASS mandat, nettsidene til NFIM og NFMM må oppdateres med rette personer
og nytt mandat.
Poster (eller annen presentasjon) på Smittevernforum for å presentere oss. Oliver tar dette opp med
styret, og gir tilbakemelding om ønsket form.
Doodle bør benyttes for å avtale tidspunkt for MASS-møter.

Foreløpig agenda for neste møte under Norsk Forum. Tidspunkt og varighet avtaler vi på epost.


Hvilke fora for å formidle smittevernstoff til (smittevern)leger? Vårmøte, Norsk Forum



Definere grenseoppgangen til Nettverket Regionale kompetansesentre/FHI

