
Referat styremøte i Norsk forening for medisinsk mikrobiologi 
Sted: Telefonmøte 
Tid: 16.03.2018 kl. 13.30 – 14.30 
 
Deltakere: Ståle Tofteland, Tore Lier, Astrid Wester, Karl-Fabian Åhrberg, Einar Weme 
Forfall: Silje B. Jørgensen, Tore Stubhaug 
 
Saksliste 

1. Godkjenning av saksliste. Godkjent. 
 

2. Godkjent referat fra styremøtet 16.02.2018.  
 

3. Brev fra Rådet for legeetikk med oppfordring om at vi kartlegger de viktigste etiske 
utfordringene innenfor vårt fag. Frist 1. april 2018. Einar har kommet med noen momenter 
som bifalles av styret. Tore sender ytterligere momenter til Silje.  
Ansvar: Silje. 
 

4. Orientering: Brev fra NFIM til Hdir med spørsmål rundt oppdatering av 
antibiotikaretningslinjene. Astrid kontakter Truls Legaard i redaksjonskomitéen for å 
spørre om det ønskes støtte og innspill fra NFMM. 

 
5. Fabian vil sende ut påminning om frister for å søke forskningsstøtte og støtte til deltakelse 

på Vårmøtet på e-post til medlemmene. Han har funnet fram adresseliste. 
 
 

6. Oppfølging: Etterspørre referat/progresjonsplan for Kvalitetsutvalget og Fagutvalget med 
tanke på utforming av nytt, felles mandat. Frist for mandat for styrebehandling før 
Årsmøtet: 1. april 2018. Astrid følger opp. 
 

7. Vårmøte 2018: Programmet er ferdig. Informasjon blir lagt på MikInfo og hjemmeside 
NFMM. Påmelding via www.deltager.no. Ståle sender nå inn regnskap for siste vårmøte 
og jobber med budsjett for kommende vårmøte. Budsjettet blir sak på neste styremøte. 
 

8. Årsmøte NFMM blir 31/5 kl 16.30. Vårmøtekomitéen v/Einar har ordnet lokale. Astrid 
kontakter valgkomitéen. Styremøtet blir om ettermiddagen 30/5. 
 

 

9. Innkomne høringer: Foreslått endringer i MSIS-forskriften. Endringene virker 
ukontroversielle sett fra NFMM. Silje har utformet forslag til uttalelse, og styret støtter 
innholdet i uttalelsen. 
 

10. Eventuelt: Astrid sender rundt et brev sendt til fagmedisinske foreninger fra 
Legeforeningen. Det er opprettet en nasjonal arbeidsgruppe som skal se på behovet for 
kliniske kvalitetsregistre og som skal identifisere fagområder med kvalitetsutfordringer 
som egner seg for oppretting av kvalitetsregistre. Legeforeningen ønsket uforpliktende 
tilbakemelding om foreningene hadde forslag til nasjonale kvalitetsregistre innen deres 
fagfelt. Det var imidlertid meget kort svarfrist, møtet var 15/3. Dette ble derfor en 
orienteringssak. 
 

11. Neste møte: Telefonmøte 20.04.18 kl. 13.30-14.30 


