
Referat styremøte i Norsk forening for medisinsk mikrobiologi 
Sted: Telefonmøte 
Tid: 14.02.2020 kl. 14-15 
Innkalt: Tore Lier, Tore T. Stubhaug, Fabian Åhrberg, Einar Weme, Andreas Lind, Astri Lervik Larsen, 
Silje B. Jørgensen 
Til stede: Silje, Einar, Tore L, Astri 
Møteleder: Tore Lier 
Referent: Silje B. Jørgensen 
 

 Tema Ansvar/ 
frist 

1 Gjennomgang av saksliste.   

23 Høring Dnlf. Må generalsekretær i legeforeningen nødvendigvis være lege?  

Vi støtter høringsforslaget.  

Tore svarer. 

3 Høring Dnlf: Fagaksen – sendt endringsforslag med presiseringer for valg av 
representanter, tidspunkt for faglandsråd etc. Vi støtter forslagene. Det 
innebærer at vi må ha dette som sak på årsmøtet. 

Tore 

4 Eldre legers forening ønsker mer representasjon i Landsstyret i Dnlf. Vi 
synes det er bra som det er.  

Silje 

5 Obligatorisk etterutdanning. Det er satt ned et arbeidsutvalg for å foreslå 
læringsaktiviteter for spesialister. Det kan i løpet av en femårsperiode samle 
poeng fra obligatorisk (hospitering ved annen avdeling i egen eller annen 
institusjon, profesjonalitetskurs, internasjonal kongress, nasjonal kongress) 
eller valgfri aktivitet (kurs, møter, hospitering, forskning, kvalitetsarbeid, 
litteraturstudier). Dnlf vil foreslå at legene beholder spesialistgodkjenning 
selv om man ikke resertifiseres, men avdelingen kan miste godkjenning som 
utdanningsinstitusjon om ikke mist 75 % av overlegene gjennomfører 
etterutdanningen etter plan. Vår gruppe: lederkurs bør kunne telle, 
komitearbeid bør kunne telle, uklart hva som ligger i profesjonalitetskurs. 
Sak til årsmøte etter harmonisering. 

Silje/Tore 
forbereder 
sak til 
årsmøtet 

6 Våremøte. Teaser lagt ut og møtedatoer bekjentgjort. Einar 

7 UEMS mikrobiologi– Truls Leegaard er bedt om å stille til valg som leder: 
støtter kandidatur, det er flott at foreningen er synlige i europeisk 
sammenheng. Vi fortsetter å reservere minst 15 000 til dekning av utgifter. 

Silje svarer 
Truls 

8 UEMS smittevern. Vår representant er Maria vandbakk-Ruther. Foreningen 
ber om støtte til å arrangere møene, 180 euro annet hvert år for NFMM 
(NFIM dekker annet hvert år). Dette blir vel mest å betrakte som en slags 
medlemskontingent. Vi er villige til å dekke det. 

Silje 

9 `Nytt senter for eliminasjon av hepatitt C – Celihep. De vil sende ut 
kvartalsvise nyhetsbrev. Kan vi distribuere disse? Vi kan sende ut første brev 
og så må medlemmene selv tegne abbonnement.  

 

Silje 

10 Økonomi:  

a. Astrid sto fortsatt som eier av konto, Einar følger opp og retter. 

b. Hvor mye skal vi sette av til stipender i år (inntil 200 000) Einar ser 
igjennom utgiftene så langt.  

Einar 

11 Be om rapporter til årsmelding: Bekreftelser fra gjennomført reise- og 
hospiteringsstipend og rapport fra underutvalg og diverse representanter. 

Silje 



 Neste møte: telefonmøte 20. mars kl. 10-11 Silje kaller 
inn. 

 


