
Referat styremøte i Norsk forening for medisinsk mikrobiologi 
Sted: Telefonmøte 

Tid: 19.10.2018 kl. 10-11 

Innkalt: Ståle Tofteland, Tore Lier, Einar Tollaksen Weme, Silje B. Jørgensen, Tore 

Stubhaug, Karl-Fabian Åhrberg, Astrid Wester  

Fravær: Tore Lier, Tore T. Stubhaug, Karl-Fabian Åhrberg  

Møteleder: Astrid Wester 

Referent: Silje B. Jørgensen 
 

Sak Tema Ansvar/frist 

1 Godkjenning av saksliste. Godkjent.  

2 Godkjenning av referat fra styremøtet 12.09.2018. Godkjent uten 

merknader. 
 

3 Forespørsel fra OUS: «Ved OUS/UiO skal vi arrangere en internasjonal 

konferanse til høsten der antibiotikaresistens blir et viktig tema («5th Genome 

Maintenance meeting and Turning the tide of antimicrobial resistance 

(GMM5/TTA3)).Sender med dette forespørsel om økonomisk støtte og 

invitasjon til NFMM om å være med som partner.» 

 

Henvendelsen forsvant i e-post mølla slik at det ble for sent for styret å 

behandle dette. Diskusjon om evt. støtte kunne vært tatt fra budsjettposten 

«faglig arbeid», eller om saken bør opp på årsmøtet. Ettersom det uansett er for 

sent for denne gang, og vi ikke har fått flere forespørsler fra andre, foretar vi 

oss ikke noe mer nå. 

Ingen 

oppfølging. 

4 Nye representanter til spesialistkomiteen. Forslag fra sittende komite: Jan 

Egil Afset og Truls leegaard fortsetter. Haarr, Hjetland og Dudman går ut. 

Sitternde komite har foreslått følgende spesialister: 

Ingerid Skarstein (overlege Haukeland). Ho har tidlegare erfaring som Ylf-

representant i komiteen.  

Maria Mathisen (overlege UNN). Det er ei tid sidan det har vore medlem i 

komiteen frå UNN. 

Grete Birkeland Kro (OUS). 

 

Kristoffer Hammer Endresen (LIS Bodø) fortsetter. LIS FuNFMM finner ny 

LIS som erstatning for Åshild Marvik Rødland (LIS Tønsberg). Silje har sendt 

lister til Elisabeth som avtalt på forrige møte. 

 

 

 

Ståle spør 

Ingrid, Tore 

spør Maria 

og Einar 

spør Grete. 

 

Frist: ASAP 

5 Retningslinjer for kompensasjon til foredragsholdere ved Vårmøtet. Silje 

skulle videresende til NFIM – ikke utført så langt. 
Silje des. 18 

6 Vintermøte 2019. Framdrift og økonomi. Ståle venter på svar fra Elisabeth om 

hvilket kontonummer vi skal overføre penger til. 

 

Det bør snarest legges ut teaser med informasjon om dato og tema. 

Ståle purrer 

på kotonr. 

Astrid purrer 

på teaser til 

hjemmeside 

og medlems-

epost. 

7 Oppfølging årshjulet og hjemmeside 

 Promotere muligheten for stipender. Sende mail til alle medlemmer 

litt før fristen, i løpet av februar.  

 I årshjulet står det at vi skal be om tilbakemelding fra de som har 

fått stipender om hva de har fått ut av midlene. Vi vil presisere i 

årshjulet at det gjelder forskningsstipend og hva vi vil ha jf. 

 

Silje/Fabian 

februar 19 

 

Silje/des. 18 



statuttene. Legger ut rapport på hjemmesiden, gjerne også rapporter 

fra reiser, gjerne med bilder. 

 

8 Kassererfunksjon. Overføring fra Ståle til Einar. Ståle starter prosess i 

banken med å gi Einar disponeringsrett. Legger Astrid som kopimottaker 

på e-postutveksling. Regnskapsmedarbeider er også orientert. 

Ståle 

9 Høringer: Ny smittevernlov. Under arbeid. 

Endringene omhandler bl.a. vedtak om bruk av tvang, og nye oppgaver for 

Regionale kompetansesentre for smittevern. 

Silje 

10 Rapport fra Faglandsråd 26.9. på Radisson Blu Plaza. Astrid vil sende ut 

mail til alle medlemmer angående dette. 

 

Astrid 

11 Neste møte:  

30. november kl. 10. Telefonmøte. 

Silje kaller 

inn 

12 Eventuelt 

Utdanning.no har bedt oss om å se igjennom yrkesbeskrivelsen for 

«mikrobiolog», som skoleelever kan bruke til å orientere seg om mulig 

yrker og utdanningsveier. 

 

Astrid følger 

opp. 

 


