
Referat styremøte i Norsk forening for medisinsk mikrobiologi 
Sted: Gardermoen 

Tid: 12.09.2018 kl. 14-15.15 

Innkalt: Ståle Tofteland, Tore Lier, Einar Tollaksen Weme, Silje B. Jørgensen, Tore 

Stubhaug, Karl-Fabian Åhrberg, Astrid Wester (deltok per telefon) 

Fravær: Tore T. Stubhaug 

Møteleder: Silje B. Jørgensen 

Referent: Silje B. Jørgensen 
 

Sak Tema Ansvar/frist 

1 Godkjenning av saksliste. Godkjent.  

2 Godkjenning av referat fra styremøtet 24.08.2018. Godkjent uten 

merknader. 
 

3 Veselka Petrova Dimova-Svetoslavova oppnevnes som representant fra 

NFMM til faglig referansegruppe for nasjonalt vaksinasjonsprogram. 
 

4 Oppfølging etter Årsmøte:  

 Promotere muligheten for stipender. Sende mail til alle medlemmer 

litt før fristen, i løpet av februar.  

 Er teksten på hjemmesiden rettet opp? Ordnes på møtet – inntil 

200 000 i forskningsstipend.  

 I årshjulet står det at vi skal be om tilbakemelding fra de som har 

fått stipender om hva de har fått ut av midlene. Vi vil presisere i 

årshjulet at det gjelder forskningsstipend og hva vi vil ha jf. 

statuttene. Legger ut rapport på hjemmesiden, gjerne også rapporter 

fra reiser, gjerne med bilder. 

 

 

Silje/februar 

19 

Fabian har 

ordnet det 

 

Silje/sept. 18 

5 Vårmøtet honorering/dekning av utgifter: Utkast sendt ut av Einar. 

Vedtas og oversendes NFIM i håp om enighet.  

 

Kompensasjon til foredragsholdere på Vårmøtet for 
NFMM/NFIM 

Følgende anbefaling bør vedlegges ved invitasjon av foredragsholdere. De er 
ikke bindende. Hvis foredragsholder stiller andre betingelser enn skissert her 
må dette formidles til arrangør i det avtale om foredrag inngås. 
Vårmøtearrangør står fritt til å avtale annen kompensasjon med 
foredragsholder.  
 

Kategori 1: Mikrobiologer/infeksjonsmedisinere(medlemmer av 
NFMM/NFIM), inkludert LIS i disse spesialitetene. Unge forskere/frie 
foredrag/egeninnmeldte foredrag. 
 
Vårmøtet er et samarbeidsprosjekt blant medlemmer av foreningene og det 
forutsettes at alle uansett har tenkt å delta på møtet. Hvis foredragsholder 
kommer ens ærend for å holde foredraget, kan reise dekkes, men dette må 
forhåndsavtales. 
 
Foredragsholder får en gave som takk for innsatsen, men får ikke honorar 
eller refundert reise eller opphold. Deltakeravgift for Vårmøtet dekkes ikke av 

Silje 

oversender 

NFIM 



arrangør. Også foredragsholdere fra arrangerende sykehus får gave. 
 

Kategori 2: Norske foredragsholdere fra andre spesialiteter eller ikke-
leger.  
 
Det betales honorar etter Legeforeningens takster. Reiseutgifter refunderes. 
Foredragsholder betaler ikke for å delta på Vårmøtet den dagen foredraget 
holdes, heller ikke for lunsj. Ved ønske om å delta den andre dagen, overnatte 
og/eller delta på festmiddagen dekkes dette ikke av arrangør.  
 

Kategori 3:  Utenlandske foredragsholdere, uansett spesialitet og 
profesjon. 
 
Det betales honorar etter Legeforeningens takster. Reise og overnatting 
refunderes. Eventuell deltagelse på møtet begge dager, lunsj og festmiddag 
dekkes av arrangør.  

 
Kategori 4: Arrangementskomiteen får ikke honorar, men de får gave, 
dekket reise og deltakelse. 
 
Retningslinjene er vedtatt på styremøte i Norsk forening for medisinsk 
mikrobiologi 12.09.2018 og Norsk forening for infeksjonsmedisin «dato». 

 

 

6 Framtidige vårmøter: Vårmøtet 2020 holdes av Helse Bergen og 2022 

av St. Olav. 

 

 

7 Mikrobiologiportalen, status for arbeid. Vi ser progresjon, men 

etterlyser milepælsplan. Metodekatalogen er nå tatt vekk fra MikInfo, og 

overflyttet til portalen. Vi må vurdere å lansere portalen selv om ikke alt er 

komplett og perfekt, men det er dumt å gjøre det før innholdet er så bra at 

man fristes til å bruke den videre. Videre dialog med redaksjonsgruppa (de 

har møte i oktober). 

 

 

8 Kassererfunksjon. Ståle har sittet i fire år og har tenkt på hvem som evt. 

kan overta som kasserer. Han skal opereres og får et lengre sykefravær i 

vinter, og ønsker dermed avløsning/back up som kasserer. Einar har sagt 

seg villig til å overta kasserervervet, men han skal ha overlegepermisjon fra 

medio januar og i fire måneder (altså til medio mai). Einar er i utlandet ut 

april. Vi regner med at Ståle kan legge fram regnskap og budsjett på 

årsmøtet ultimo mai. Astrid disponerer også kontoen, og Einar meldes inn 

nå som disponent. 

 

Ståle og 

Einar/sept 18 

9 Høringer: Ny smittevernlov Silje, 

oktober 18 

10 Eventuelt:  

Valg til Faglandsråd og innkalling til Faglandsråd (tidligere FaMe). Vi bes 

sende delegat til Faglandsrådet – en representant fra hver fagmedisinske 

forening. Møtet holdes 26.9. på Radisson Blu Plaza kl. 9-16.30. Det skal 

meldes inn kandidater til valgstyre m.m. Ingen i styret har mulighet, Astrid 

og Silje har videre dialog på hvem som kan spørres. 

 

 

Astrid 



 

11 Neste møte: Kl 10.00 fredag 12. oktober. 

Telefonmøte. 

Silje kaller 

inn 

 
 


