
Referat	NFMM	styremøte	25.	april	2017	

Tid og sted: 25.4.2017 kl. 14:00-15:00, telefonmøte 
Deltakere: Hans Johnny Schjelderup Nilsen, Astrid Wester, Silje B. Jørgensen 

Fraværende:  Aasmund Fostervold, Ståle Tofteland, Sara Debes, Joakim Øverbø 

Møteleder: Astrid Wester 

Referent: Silje B. Jørgensen 

Tema Innhold Oppfølging 
1.Godkjenning agenda Tre eventueltsaker. Godkjent.  

2.Godkjenning av referat 

fra 08.03.17 

Godkjent uten merknader. Silje legger ut på 
hjemmesiden 

3.Fagutvalget Sølvi fra valgkomiteen informerer om at de 
har fått ja fra minst én til, og flere forslag til 
nye medlemmer. Se referat fra forrige møte. 
Foreslått tema til neste vintermøte: Mal for 
rapportering av antibiotikaresistens som 
ledd i implementeringen av 
antibotikastyringsprogram. Fremmer sak til 
årsmøtet om evt. sammenslåing av fagutvalg 
og kvalitetsutvalg. 

Silje forbereder 
diskusjonssak til 
årsmøtet. 

4.Orientering: Fordeling 
av kontingentmidler 

Ikke diskutert til dette møtet, da kasserer 

hadde meldt avbud. 

Ståle, frist ASAP mtp. at 
budsjett må være klart 
til årsmøtet. 

5.Orientering om 

forskningsprosjekt  

Prosjekt om politiske partier og 

interessegrupper fra et forskningsinstituttt. 

Astrid har besvart på vegne av styret. 

 

6.Endring i ordlyd 

æresdiplom 

Infeksjonsforeningen mener at kun 
styreleder for den foreningen som utdeler 
diplomet skal signere på hvert diplom. 
Diplommalen er tilgjengelig fra Dnlf, seksjon 
for nettjenester. 

Ståle har lagret 
informasjon om hvor 
malen finnes på 
foreningens 
hjemmesider. 

7.Årshjul for 
styreaktivitet 

For april står både mail til medlemmene med 
innspill til saker, men også innkalling til 
årsmøte. 

Sendes ut mail til 
medlemmene i dag. Silje 
forbereder innkalling før 
neste styremøte. 

8.Laboratoriehåndbok Astrid har som NFMM leder inngått avtale 
med sin arbeidsgiver (FHI) om at hun bruker 
noe arbeidstid på arbeidet (frikjøpt med 
penger fra Dnlfs kvalitetsfond). OUS har 
laget en brukerhåndbok på Sunsoft sitt web-
verktøy, og Astrid er i forhandling med OUS 
om at NFMM skal kunne bruke innholdet til 
sin brukerhåndbok. Metodekatalogen på 
MikInfo er også tilgjengelig for NFMM og kan 

Astrid orienterer om 
arbeidet på årsmøtet. 



integreres i brukerhåndboka sammen med 
en søkbar kodeoversikt til NLK (norsk 
laboratoriekodeverk). Sunsoft mener de kan 
få til en integrasjon i alle de tre 
komponentene (NLK, netodekatalog og 
brukerhåndbok). Elisabeth Toverud Landås 
og Andreas Lind fra Ullevål er i 
kvalitetsutvalget og jobber med dette. Det 
jobbes med at FHI skal kunne inngå en 
kontrakt med Sunsoft slik at FHI fortsatt vil 
eie innholdet i metodekatalog og NLK-
oversikten, mens NFMM vil eie innholdet i 
brukerhåndboka. 

9.Arrangør Vårmøtet 
2018 

Silje utfordrer Vestre Viken, Molde eller St. 
Olav neste kandidat. 

Silje 

10.Innkalling til årsmøte 
2017 

Sender ut mail i dag og ber om innmelding 
av saker fra medlemmene innen en uke. 
Innkalling sendes innen 2 uker før årsmøtet. 

Silje 

11.Pris- og 
stipendkomitéen 

Kommitéen er felles for NFMM og NFIM. 
Æresprisen er helt uavhengig, likeså 
reisestipend. Kan mandatet deles slik at 
statuttene som bare gjelder NFMM kan 
omtales i et eget dokument. Forslag: 
godkjenning av søknader om reisestipend til 
Vårmøtet legges inn under stipendkomiteen. 

Silje, innkalling til 
årsmøtet. 

12.Elektronisk arkiv Dnlf har per i dag ikke noe tilbud om 
elektronisk arkiv for fegmedisinske 
foreninger. Vi forsøker å lage en 
mappestruktur under hjemmeområdet vårt 
hos Dnlf under Gruppen som heter Styret. 
Her kan vi så lagre dokumenter som bør 
bevares for ettertiden uten å være åpent 
tilgjenglig for alle medlemmene. 

 

   
 

 


