
Referat styremøte i Norsk forening for medisinsk mikrobiologi 
Sted: Telefonmøte 
Tid: 24.08.2018 kl. 13-14 
Deltakere: Tore Lier, Einar Weme, Silje B. Jørgensen, Karl-Fabian Åhrberg 
Frafall: Astrid Wester, Tore Stubhaug, Ståle Tofteland 
Referent: Silje B. Jørgensen 
Møteleder: Fabian Åhrberg 
 

1. Godkjenning av saksliste. Godkjent. 
2. Godkjenning av referat fra styremøtet 30.05.2018.  Godkjent. 
3. Mottakere av priser og stipender 2018, til orientering. 

Stipend for deltakelse på Vårmøtet: Gunhild Kittang (SUS) etter regning.  
Reisestipend: Einar Tollaksen Weme (Vestre Viken, Drammen) NOK 25 000 for 
deltagelse ved “The 2019 Gorgas Course in Clinical Tropical Medicine” som 
arrangeres fra 28. januar til 29. mars i Lima, Peru. Arrangør er University of 
Alabama, Birmingham, USA. 
Forskningsstipend fra NFMM på NOK 50 000 ble i år igjen tildelt Øystein 
Haarklau Johanesen (SIV) for videre forskning på Cryptosporidium infeksjon i 
Etiopia.  
Legeforeningens ærespris for infeksjonsmedisin og medisinsk mikrobiologi ble 
tildelt Egil Lingaas (NFMM, OUS) NOK 25 000 for hans fremragende arbeid 
gjennom mange år med smittevern.  

 
4. FHI ber oss oppnevne en representant fra NFMM til faglig referansegruppe for nasjonalt 

vaksinasjonsprogram, frist utsatt til 1. september. Alle forhører seg blant kolleger for å få 
forslag. 

5. Oppfølging etter årsmøte: Bekjentgjøring av stipender – hvordan gjør vi det? Må også 
rette opp teksten på hjemmesiden; det kan gis forskningsstipend på mer enn 50 000 kr. 
Fabian publiserer årets vinnere og endrer omtalen på hjemmesiden. Vinnerne omtales 
også i styrereferatene på første møte etter årsmøtet.Fabian oppdaterer tekst om at det nå 
gis forskningsstipend inntil 200 000. 

6. Vårmøtet honorering/dekning av utgifter: Einar skriver: «Det er en ting som skaper 
mye pine som jeg har tenkt vi burde diskutere i styret, nemlig betaling av 
foredragsholdere. Vi må også koordinere dette med NFIM. Ryktebasert fikk jeg vite at 
det er tradisjon at medlemmer av NFIM/NFMM kun får en gave, ikke honorar, og det 
virker som er akseptert, men det er mye annet med dette temaet som er veldig uklart. 
Honorar eller gave? Betalt reise? Betalt overnatting? Betalt mat? Deltar gratis på 
møtet? Ulikt avhengig av hvor langt foredrag? Forskjell på medlemmer NFMM/NFIM 
vs andre leger? Leger vs ikke-leger? Norske vs utenlandske? Fra arrangerende foretak 
vs andre? Forskjell om foredragsholder kommer ens ærend for å holde foredrag vs 
uansett skal delta på møtet? (teoretiske kanskje ok, men vanskelig å gjennomføre). For 
å illustrere: Etter årets møte er det noen NFMM/NFIM-foredragsholdere som uansett 
deltok på møtet som har sendt reiseregning, mens de fleste ikke har gjort det. Motsatt 
er det en ikke-lege som kom ens ærend for å holde foredrag som stilte seg helt 
uforstående til å få honorar eller dekket reise.». For at vi skal kunne bli enige må det 
utarbeides et forslag «sånn gjør vi det vanligvis». De som inviteres fra utlandet tilbys 
alltid honorar og reiseutgifter. De som ikke er medlem av foreningene får dekket reise, 
honorar og Einar lager forslag. 



7. Fellesmøte med fag- og kvalitetsutvalget 12. september. Foreløpig agenda sendt ut. 
Utvalgsleder spør på e-post om de har grønt lys til å starte planleggingen med bestilling av 
møtelokaler og Booking av foredragsholdere. Det svarer vi ja til. Det må legges opp til at 
møteutgiftene i hovedsak dekkes av deltakeravgift. 

8. Nytt IVD-direktiv 2022. Vanskelig å ha oversikt over hva dette vil innebære. Vi forventer 
at helseforetakene jobber videre med å få avklaringer på hva direktivet vil innebære. 

9. Mikrobiologiportalen, status for arbeid og kontrakt med FHI og OUS. Utsettes til neste 
møte på Gardermoen. 

10. Økonomi/SunnSoft/FHI: alt fakturert? Utsettes, da kasserer ikke deltok på dette møtet. 
11. Høringer. P.t. har vi 11 innkomne høringer. Følgende er vurdert som mest relevante: 

Høring om regionale utviklingsplaner, frist 20.09. Besvares ikke. Høring om veileder for 
vurdering av leger i spesialisering, frist 28-09. Besvares ikke. 
Høring om ny smittevernlov. Besvares, Silje lager utkast. 
 
Neste møte: Gardermoen 12.09. kl 10 – 15. 

 

 


