
Referat styremøte i Norsk forening for medisinsk mikrobiologi 
Sted: Telefonmøte 
Tid: 16.02.2018 kl. 13.30 – 14.30 
 
Deltakere: Ståle Tofteland, Silje B. Jørgensen, Tore Lier, Astrid Wester, Karl-Fabian 
Åhrberg, Tore Stubhaug 
Forfall: Einar Weme 
 
Saksliste 

1. Godkjenning av saksliste. Godkjent. 
 

2. Godkjent referat fra styremøtet 18.01.2018.  
 

3. 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. Utkast sendes ut umiddelbart etter møtet med ønsker om påfyll fra 
styremedlemmene. Ansvar: Silje. 
 

4. Bekymringsmelding fra flere medlemmer om at laboratorievirksomheten ved FHI  
(inkludert ringtestarbeidet) er sterkt lidende under omorganiserings- og 
nedskjæringsprosessen. Hvordan bør NFMM involvere seg? Det er vanskelig for styret i 
NFMM å protestere før vi vet hva som blir bestemt. Det er viktig at det opprettholdes 
gode overvåkningsfunksjoner. Hvis servicen på pasientrettet virksomhet blir dårlig, må 
også RHFene protestere. Ringtestene og referansefunksjonene som bare FHI leverer, samt 
den overordnede overvåkningen må bevares. Vi vil svare på henvendelsen slik: Vi deler 
varslernes bekymring, og vil fronte den utad dersom vedtakene blir så dramatiske som 
skissert.  
 

5. Diskusjon etter spørsmål fra Astrid: Bør en annen overta ledervervet? Opprykk internt 
eller be om suppleringsvalg? Valgkomitéen foreslår opprykk. Tore S. skal ut i klinisk 
sideutdannede fram til oktober. Ingen andre i styret ønsker å påta seg ledervervet nå.  
 

6. Innspill til systemet Nye metoder. Se vedlegg. Relevant for infeksjon/mikrobiologi: 
Meropenem/vabobactam, Symtuza kombinasjonsbehandling av HIV, Letermovir 
(forebygging av CMV hos pasienter som skal gjennomgå stamcelletransplantasjon). Tas 
til etterretning. 
 

7. Orientering: Konferanse for lederne for fagmedisinske foreninger er innkalt til møte 
angående ny spesialistutdanning på Soria Moria 3. mai. Ikke fått program. Silje deltar for 
Astrid. 

 

8. Oppfølging: Hjemmesiden. Ser vi behov for flere endringer? Årshjul for styrearbeidet er 
tilgjengelig via styrets grupperom (nås via legeforeningens hjemmeside, Min side og Mine 
grupperom). Vi vil sende ut påminning om frister for å søke forskningsstøtte og støtte til 
deltakelse på Vårmøtet på e-post til medlemmene. Ansvar: Fabian.  
 

9. Oppfølging: Etterspørre referat/progresjonsplan for Kvalitetsutvalget og Fagutvalget med 
tanke på utforming av nytt, felles mandat? Frist for mandat for styrebehandling før 
Årsmøtet: 1. april 2018. Astrid følger opp. 
 



10. Oppfølging: Vårmøte 2018. Intet nytt som har nådd oss.  
 

11. Oppfølging: Mikrobiologiportal. Intet nytt. 
 

12. Innkomne høringer: Strategi for Legeforeningens internasjonale arbeid, frist 5.3.2018. 
Besvares ikke. Veileder til forskrift om håndtering av humane celler og vev. Frist 
27.02.2018. Besvares ikke. Høring om endring i bivirkningsregisteret. Besvares ikke. 

  
13. Neste møte: Telefonmøte 16.03.18 kl. 13.30-14.30 

 


