
Referat styremøte i Norsk forening for medisinsk mikrobiologi 
Sted: Telefonmøte 
Tid: 18.01.2018 kl. 13.30 – 14.30 
 
Deltakere: Ståle Tofteland, Silje B. Jørgensen, Tore Lier, Astrid Wester 
Fravær: Karl-Fabian Åhrberg, Tore Stubhaug, Einar Weme 
 
Saksliste 

1. Godkjenning av saksliste. 
 

2. Godkjenning av referat fra styremøtet 27.10.2017. Godkjent. 
 

3. Forlengelse av funksjonsperiode for spesialitetskomitéene med ett år. Øyvind Kommedal 
går ut, spesialistkomiteen foreslår Truls Leegaard som nytt medlem. NFMM har ansvar 
for oppnevning og innmelding av nytt medlem til Dnlf. Styret har stilt seg bak valget av 
Truls i e-post runde, Silje har meldt videre til Dnlf, og Truls er blitt oppnevnt. 
 

4. Vedtak: Brev fra Rådet for legeetikk med oppfordring om at vi kartlegger de viktigste 
etiske utfordringene innenfor vårt fag (se brev som eget vedlegg). Hvordan griper vi dette 
an? Frist 1. april 2018. Lage punkter som sendes ut åpent til medlemsmassen. Silje 
sammenstiller. Punkter til diskusjon: Screening for resistente mikrober som ikke gir 
sykdom (konsekvenser for den enkelte med merking av journal). Konsekvenser for 
helsearbeidere (yrkesforbud etc.) pga. manglende vaksiner eller bærerskap av resistente 
mikrober. Finansiering og budsjettering for laboratorier og referansefunksjoner. Vi har 
allerede fått beskjed om at det ikke tas opp analyser fordi det er for dyrt for laboratoriet. 
Kvalitet vs. rimeligste metode. Hvordan finansiering styrer diagnostiske metoder og 
analysetilbud. Informasjonsbehov for laboratoriepersonell vs. taushetsplikt. 
Laboratoriepersonells behov for journalopplysninger for å kunne utføre riktig diagnostikk. 
Deling av resultater med ulike behandlere. Metagenomsekvensering. 
Mikrobiomtransplantasjon.  
 

5. Vedtak: Opprettelse av Fuxx. Se informasjon fra Dnlf. Hvordan organiserer vi dette? 
Kvalitetsutvalget foreslår at LIS-medlemmene der utgjør Fuxx, og oppnevner LIS-
kandidater til spesialitetskomiteen. Styret stiller seg bak dette. Passe på at dette kommer 
inn i nytt mandat som skal vedtas på årsmøtet (Silje). 
 

6. Orientering: Bekjentgjøring av ny veileder for behandling av Hepatitt B på NFMM 
hjemmeside. Nettansvarlig Fabian deltok ikke på møte, men oppfordres til å legge ut dette 
på hjemmesiden. Astrid sjekker om hun har fått den og videresender til Fabian for 
publikasjon. 

 
7. Orientering: Konferanse for lederne for fagmedisinske og yrkesfaglige foreninger januar 

2018. Årlig møte. Silje deltar for Astrid. 
 

8. Orientering: International Society of Antimicrobial Chemotherapy arrangerer møte i 
Taipei (vedlegg til innkalling). Legge invitasjon på NFMM hjemmeside? Fabian. 
Møtedatoer også under fanen for møter. 
 

9. Oppfølging: Hjemmesiden. Ser vi behov for flere endringer? Utsatt.  
 



10. Oppfølging: Etterspørre referat/progresjonsplan for Kvalitetsutvalget og Fagutvalget med 
tanke på utforming av nytt, felles mandat? Styret har ikke sett referat fra møtet 5.12., men 
har fått fra det første møtet. Ber om at leder og sekretær får referater tilsendt. Frist for 
mandat for styrebehandling før Årsmøtet: 1. april 2018. Astrid etterspør og formidler frist. 
 

11. Oppfølging: Vårmøte 2018. Vi registrerer at komiteen arbeider, og underskuddsgaranti er 
signert.  
 

12. Oppfølging: Mikrobiologiportal. Intet nytt og aktuelt som har kommet oss for øre.  
 

13. Orientering: Innkomne høringer 
a. Helsedata – passert høringsfrist 
b. Krav om undervisningskompetanse før innplassering i 1. amanuensisstilling. Vi 

svarer ikke på denne høringen.  
 

14. Eventuelt. Tore Stubhaug representerer NFMM i Laboratoriemedisinsk samarbeidsutvalg. 
Styremedlemmene må gjerne legge inn bilde på profilen hos Dnlf.  

15. Neste møte: 13.30-14.30, fredag 16.2.2018. 


