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Tilstede, MASS medlemmer: Maria Vandbakk-Rüther, Per Espen Akselsen, Andreas Radtke (leder),
Dorthea Oma. Oliver Kacelnik og Anne Mette Asfeldt (sekretær)
Tilstede for øvrig: Yngvar Tveten (sykehuset Telemark), Kirsten Gravningen (Kompetansesenter i
smittevern Helse Nord), Steen Willumsen (Drammen sykehus), Egil Lingaas (OUS, regionalt
kompetansesenter Helse-SØ), Dag Torfoss (Radiumhospitalet), Knut Henrik Spæren
(Diakonhjemmet), Lars Kåre Kleppe (Helse Stavanger), Silje Jørgensen (AHUS), Jørn Åge Longva (Helse
Møre og Romsdal

Informasjon om MASS
Andreas informerer om opprettelsen av MASS høsten 2016 og arbeidsgruppens vedtekter ble
presentert. Mandat og referater fra møter i MASS ligger tilgjengelig på smittevernforums nettsider
(smittevernforum/samarbeidspartnere) http://www.smittevernforum.no/mass-2/
Det ble i fjor opprettet en facebook-gruppe MASS forum som Andreas er administrator for. Det er 28
medlemmer og den aktivitet som er der oppleves som nyttig. Vi vil fortsatt ha dette som en lukket
gruppe. Nye kolleger oppfordres til å kontakte Andreas for å bli tatt opp i gruppa. Alle
smittevernlege-kolleger oppfordres til å gjøre facebook-gruppen kjent for nye kolleger eller gamle
kolleger som ikke er kjent med den fra før.

Status for Medlemmer i MASS
MASS ble oppnevnt for en periode på 2 år og status er slik: For smittevernforum, Oliver og Per Espen.
For NFMM Andreas og Dorthea, For MFIM Maria og Anne Mette. Alle er villige til å la seg oppnevne
for en ny to års periode, dersom de fortsatt har tillit. Oliver forlater styret i smittevernforum men kan
fortsatt representere smittevernforum såfremt smittevernforum ønsker hans representasjon.
Eventuelt kan Maria og Per Espen bytte «moderforening» slik at Maria representerer
smittevernforum og Per Espen MFIM, såfremt styret i smittevernforum ønsker et styremedlem i
MASS

Orientering fra våre medlemmer oppnevnt i andre utvalg/komiteer
Maria Vandbakk-Rüther
Refererer fra Medical Joint Committee. UMES. Oppstartsmøte med tema «Hvordan få Smittevern inn
i andre spesialiteter». Dette var et oppstartsmøte og Nicola Petrosillo fra Roma ble valgt til leder. Det
var ikke fokus på spesialistutdanning i smittevern. Det har ikke kommet noe referat fra møtet til nå.
Per Espen Akselsen
EUCIC (under ESCMID)
«EUCIC Training Programme» for utdanning i smittevern for leger. Modulbasert tilbud om
etterutdanning i smittevern. Engelsk eller lokalt språk. Målgruppe er leger, sykepleiere med
mastergrad eller PhD og farmasøyter med PhD. Vi kan vurdere om vi i Norge kan tilpasse noen av de
kursaktiviteter som foregår i Norge til å passe inn i dette program.
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Aktuelle oppgaver for MASS fremover
Det ble diskutert om smittevern burde være en legespesialitet og holdningen var at det i alle fall ikke
blir i nær fremtid. Derimot kan det være aktuelt å opprette smittevern som et eget
kompetanseområde for leger. Et kompetanseområde må bygges på minst tre spesialiteter.
Mikrobiologi, infeksjonsmedisin, pediatri, samfunnsmedisin og allmenn medisin kunne være aktuelle
spesialiteter å bygge på (Det finnes kompetanseområder i alders og sykehjemsmedisin, allergologi og
smertebehandling). Dette vil MASS undersøke nærmere.
I den nye LIS utdanningen er det RHF’ene som legger til rette for at kompetansemål blir fylt. Her bør
vi spille inn smittevern i alle spesialiteter.
Kan MASS brukes som høringsinstans i diverse høringer som vedrører smittevern? MASS ønsker å få
dette i oppdrag av sine moderforeninger, men som arbeidsgruppe under spesialistforeninger og
smittevernforum er vi ikke på sentrale muyndigheters liste over høringsinstanser. Vi er derfor
avhengige av at enten moderforeningene tar initiativ til å kontakte oss, eller basere oss på hva vi
fanger opp av høringer som pågår via våre andre posisjoner og verv.

