
Referat NFMM styremøte 8. september 2016 

Tid og sted: 12:00-12:45, telefonmøte 
Deltakere: Astrid Wester, Aasmund Fostervold, Ståle Tofteland, Hans- Johnny Schjelderup Nilsen 

Referent: Hans-Johnny Schjelderup Nilsen 

Fraværende: Joakim Øverbø, Silje B. Jørgensen, Sara Debes 

Tema Innhold Oppfølging 

1. Godkjenning av saksliste Godkjent  

2. Godkjenning av referat Referat fra styremøte (23.06.2016) 
ble godkjent. 

 

3. Høringer a) Forskrift om spesialistutdanning og 
spesialistgodkjenning for leger og 
tannleger (spesialistforskriften) 
NFMM sender en felles høringsvar 
sammen med spesialitetskommiteen. 

Silje 
Astrid 
Frist 12. september 
 

b) «Læringsmål i ny 
spesialistutdanning for leger, de 
kliniske fagene, Del 1» 
 

Sara 
Astrid 
Frist 21. september 

c) Endringer i læringsmål og kurskrav 
i forhold til eksisterende 
spesialistregler i medisinsk 
mikrobiologi 
 

Høring er innlevert for 
konsultasjon i 
legeforeningen. Endelig frist 
30.september 

4. Møte mellom 
lab.fagmedisinske foreninger 
og Helsebiblioteket 

Astrid informerer om at det blir et 
møte mellom Legeforeningens 
laboratoriemedisinske 
samarbeidsforum (LLS) og 
Helsebiblioteket (Kunnskapssenteret 
i FHI) for å sondere muligheter for 
samarbeid/drift/felles presentasjon 
av labportaler & brukerhåndbøker ..  

Astrid 

5. Søknad til Kvalitetsfondet 
angående lab-portal 

Forslag å åpne laboratorieliste som 
nå ligger skjult på MikInfo. Men 
settes spørsmål på om hvor stort 
behovet/fordelene med å 
distribueres. NLK-kodene, arbeid 
med dette bør kanskje hente inn 
hjelp eksternt med tanke på 
oppdatering. Sorterte NLK-koder 
tilgjengelig på NFMM-nettsiden, men 
ikke oppdatert på en stund. NFMM 
sender inn søknad for midler til 
ekstern hjelp. Oppdatering og mer 
tilgjengelig enn det som er nå. 
Intensjonen om å ha den oppdatert. 

Astrid søker Fond for kvalitet 
og pasientsikkerhet, frist 
1.oktober, med hovedfokus 
på å oppdatere eksisterende 
analyseoversikt, sondere 
muligheter for inkludering av 
NLK 

6. kommentar i Tidsskriftet http://tidsskriftet.no/article/3506362  

http://tidsskriftet.no/article/3506362


om NLK Foreløpig ingen reaksjoner mot 
artikkelforfatterne. 

7. Redaksjonsgruppen for 
utarbeidelse av 
brukerhåndbok 

Andreas Lind sagt ja til å lede 
Redaksjonsgruppen for utarbeidelse 
av brukerhåndbok. Lyses ut tekst til 
redaksjonskommiteen. 

Aasmund 

8. Neste styremøte 27/10 Ståle har reservert møtelokaler på 
Radisson Blue – avtalepartner med 
legeforeningen. Blir avholdt lunsj. 
Dersom det er mange som har 
anledning til å delta vurderes 
mulighet for at det kan avholdes en 
felles middag etter møtet. 

 

9. Evt Telefonmøter på Skype/Lync  
Alle sjekker oppkopling for Lync slik 
at det kan bli en møteplan. Aasmund 
lager en oppskrift/oversikt. 

Alle 

 
 


