
Referat styremøte i Norsk forening for medisinsk mikrobiologi 
Sted: Telefonmøte 
Tid: 27.10.2017 kl. 12.00 – 13.00 
 
Deltakere: Astrid Wester, Ståle Tofteland, Silje B. Jørgensen, Tore Lier, Karl-Fabian 
Åhrberg, Tore T. Stubhaug, Einar Weme 
Ikke deltakende:  
 
Møteleder: Ståle Tofteland 
Referent: Silje B. Jørgensen 
 
Saksnr. Tema  Ansvar 
1 Godkjenning av saksliste Saksliste godkjent.  
2 Godkjenning av referat fra 

styremøtet 05.09.2017. 
Referat godkjent.  

3 Oppfølging Vårmøte 2018. Har 
kasserer hatt kontakt med 
arrangørene i Vestre Viken? Er det 
satt dato? Undertegnet 
underskuddsgaranti? 

Ikke gjennomført ennå. Ståle 
følger opp framover. Einar leder 
arrangementskomitéen i VV HF. 
Etterspør først budsjett, deretter 
skriver vi under på 
underskuddsgaranti. Sikrer at det 
er profesjonell regnskapsfører 
(tilhørende stkehuset 
regnskapsavdeling). Datoene er 
31.5. og 1.6. Einar skriver to linjer 
for nettsiden til Fabian som legger 
ut sak. 

Ståle 
Einar 
Fabian 

4 Oppfølging Mikrobiologiportal. Er 
kontrakten signert mellom OUS, 
FHI og NFMM? 
 

Avtalen er ikke underskrevet. 
SunSoft jobber med utvikling og 
målet er at det tekniske grunnlaget 
er ferdig før jul. Tore S. har hatt 
noe kontakt med Kristian i 
SunSoft som jobber med 
datamodellen. 

Astrid 
Tore S. 

5 Orientering: Forlengelse av 
funksjonsperiode for 
spesialitetskommitéene med ett år. 
De som evt. vil trekke seg skal 
kontakte legeforeningens 
sekretariat direkte. Skal tas opp i 
vår spesialistkommité i første del 
av november 

Styret avventer beslutning fra 
komitéen. 

 

6 Konferanse om fagaksen i 
legeforeningen 20. november kl. 
10-15 på Gardermoen. Ønske fra 
arrangør om LIS + en annen fra 
styret.  

Dessverre har ingen av 
styremedlemmene mulighet. 

 

7 International Society of 
Chemotherapy for Infection and 
Cancer. Endringer i navn og 

Endret navn til International 
Society of Antimicrobial 
Chemotherapy. De sikter seg inn 

Fabian 
legger ut 
lenke. 



struktur. Vi må vurdere om vi vil 
fortsette å være medlemmer. Ser 
an om ny strategi og executive 
committee leverer noe vi er 
interessert i å bidra til. Tas opp 
igjen til neste møte, Tore setter seg 
litt inn i hva de driver med. 

mot faglige foreninger og vil være 
en europeisk profesjonsforening. 
Står bak to tidsskrift. Arrangerer 
en internasjonal konferanse. 25 
ulike arbeidsgrupper med hensikt 
å holde symposier, guidelines etc. 
Varierende aktivitet i hvert fall 
som gjenspeiles på hjemmesidene. 
«Nytten av medlemskap er 
begrenset, men det er ingen 
ulemper med medlemskap», derfor 
fortsetter vi. Kan bli flinkere til å 
formidle hva som skjer der ut til 
våre egne medlemmer. Legge ut 
en lenke på hjemmesiden vår 
under «Internasjonalt samarbeid». 

8 Hjemmesiden. Fabian har overtatt 
ansvar og kontaktlenken er fikset. 
Nye medlemmer i utvalgene er 
offentliggjort. Ser vi behov for 
flere endringer? 

Fabian får frie hender til å rydde 
på sidene. Hvis han er i tvil, 
sender han e-post og ber om 
tilbakemeldinger. 
Vi mener det bør ligge reklame for 
møter, kurs og konferanser som er 
aktuelle for medlemmene. Her må 
alle bidra med tips om 
arrangementer som bør være der. 
Fast punkt på agendaen framover. 

Fabian/hele 
styret 

9 Opprettelse av Nasjonalt 
refeanselaboratorium for 
parasittologi. 

Til informasjon: Helse Nord RHF 
tilbyr finansiering. Det vil komme 
en henvendelse til 
mikrobiologimiljøet om hvorvidt 
vi savner dette, og hvis vi gjør det 
vil det antakelig komme en 
utlysning. Det viktigste er å 
opprette noen sentrale serologiske 
analyser her i landet, kanskje også 
PCR. Ref-lab. kan også ha 
oversikt over hvor man kan sende 
ekstra sære ting. Det er ønske om 
at et evt. nytt ref lab samarbeider 
med de labene som allerede har 
gode metoder opp å går. 

Tore L 

10 Oppfordre NFMM-medlemmer til 
å legge ut bilde på personlig profil 
Dnlf? Ja. Styret bør gå foran med 
godt eksempel. Har alle lagt ut 
profilbilde? 

Noen av oss har lastet opp bilde.  Styret 

11 Meldinger om endring av styret til 
Brønnøysundregistrene og Dnlf 
gjennomført. 

Det har blitt forsinkelser da det har 
manglet et signert årsmøtereferat. 
Vi innhenter signatur fra to 
deltakere som ikke er med i nytt 

Silje/Astrid 



eller gammelt styre, f.eks. Janne 
Møller Stray og Truls Leegaard 

12 Heidi Syre er foreslått som 
medlem av tuberkulosekommitéen 
for ytterligere én periode. 

Tatt til oreintering.  

13 Innkomne høringer 
a. MRSA svin. Silje har sendt 

inn svar. 
b. Endring i forskrift om 

rekvirering og utlevering 
av legemidler fra apotek. 
Vi støtter forslaget, Silje 
sender høringssvar. 

c. Søknad om opptak som 
spesialforening i Dnlf 
«Norsk forening for 
integrert og funksjonell 
medisin» 

 

Ad c. Videresendes til styret. 
Dersom noen vil skrive 
høringssvar, gjør det. Hvis ikke gir 
vi ingen uttalelse på denne 
høringen. 

Silje 

14 Eventuelt.  
A core training program for 
medical microbiolgy godkjent av 
UEMS. Bør legges ut på 
hjemmesiden til NFMM, også 
sendes ut som e-post. 
 

Informasjon om dette er sendt ut i 
ESCMID-newsletter. 
Videreformidles på hjemmesiden. 
Silje sender til Fabian. 

Silje  
Fabian 

 Neste møte 15. desember  Silje 
innkaller 

 
 


