Mandat for Medisinsk arbeidsgruppe for smittevernleger i spesialisthelsetjenesten
Medisinsk arbeidsgruppe for smittevernleger i spesialisthelsetjenesten (MASS) skal på vegne av
Norsk forening for infeksjonsmedisin (NFIM), Norsk forening for medisinsk mikrobiologi (NFMM)
og Norsk forum for smittevern i helseinstitusjoner (NFSH) arbeide for å styrke den faglige
kompetanse til smittevernleger som arbeider i spesialisthelsetjenesten, bl.a. gjennom faglige
møter, skriftlig informasjon og arbeid for å styrke videre- og etterutdanning. MASS arrangerer en
faglig samling for smittevernleger i spesialisthelsetjenesten og andre interesserte leger minimum
én gang i året, fortrinnsvis i forbindelse med årskonferansen til NFSH. MASS skal også arbeide
for at tilstrekkelige ressurser blir avsatt til å ivareta smittevernlegenes oppgaver.
MASS er organisert under og mottar støtte fra NFIM, NFMM og NFSH, som skal motta
årsrapport, regnskap og budsjett. NFIM, NFMM og NFSH dekker nødvendige utgifter for sine
respektive representanter. Øvrige kostnader for eksempel for arrangementer, foredragsholdere
og lignende deles likt mellom de tre overordnede organisasjonene. Planlagte større utgifter skal
MASS på forhånd avklare med kassererne i de tre organisasjonene.
MASS kan få delegert oppgaver fra NFIM, NFMM og NFSH. Når det er hensiktsmessig, kan
MASS fungerer som rådgivende organ i spørsmål som gjelder smittevern i helseinstitusjoner og
benyttes som høringsinstans i spørsmål vedrørende smittevern i spesialisthelsetjenesten. MASS
kan på eget initiativ ta opp saker med NFIM, NFMM og NFSH.
MASS består av seks representanter, to oppnevnt av hvert av styrene i henholdsvis NFIM, NFMM
og NFSH. I tillegg skal det oppnevnes 3 varamedlemmer, én fra henholdsvis NFIM, NFMM og
NFSH. Representanter og vararepresentanter skal være leger. Disse utpekes for en periode på 2
år av gangen og tiltrer 1. september. For å sikre kontinuitet, bør det tilstrebes at NFIM, NFMM og
NFSH gjenoppnevner minst én representant hver. MASS konstituerer seg selv med leder,
sekretær og økonomiansvarlig.
MASS fungerer også som norsk nasjonalkomité (National Committee) for European Committee
on Infection Control (EUCIC). EUCIC er en komité under European Society of Clinical
Microbiology and Infectious Disease (ESCMID). MASS nominerer ett av styremedlemmene til å
representere Norge i EUCICs Advisory Board. Representanten skal godkjennes av styrene i
NFIM og NFMM. Medlemmer av EUCICs Advisory Board utpekes for en periode på 3 år av
gangen. Dersom representantens periode i MASS løper ut, fortsetter representanten ut perioden i
EUCICs Advisory Board.

