
Referat styremøte i Norsk forening for medisinsk mikrobiologi 
Sted: Telefonmøte 
Tid: 24.04.2020 kl. 10.15-11 
Innkalt: Tore Lier, Tore T. Stubhaug, Fabian Åhrberg, Einar Weme, Andreas Lind, Astri Lervik Larsen, 
Silje B. Jørgensen 
Ikke til stede: Andreas Lind, Fabian Åhrberg 
Møteleder: Tore Lier 
Referent: Silje B. Jørgensen 
 

 Tema Ansvar/ 
frist 

1 Gjennomgang av saksliste.   

2 Referat 20.03.20 godkjent.   

3 
Uttalelse fra arbeidsgruppa om obligatorisk etterutdanning av 

spesialister. Som dere husker kom den første uttalelsen i retur fra 

legeforeninga fordi de mente vi foreslo for store endringer i forhold til 

planen/rammen som allerede var vedtatt av landsstyret. Det ble mer et 

høringssvar, mente de. Så arbeidsgruppa har laget en ny uttalelse, 

forsøkt å moderere oss noe og for det meste bare fylt i med detaljer 

innenfor vedtatte plan. Vedlagte uttalelse skal sendes legeforeninga for 

‘harmonisering’ (bra uttrykk!) før det skal legges fram for 

mikrobiologenes årsmøte. 

Tore presenterte forslagene muntlig. Diskusjon rundt definisjon av hva 

er et internasjonalt møte. Ikke krav om at det arrangeres i utlandet, 

internasjonale møter kan jo også arrangeres i Norge. Styret mener at 

metodekurs også bør telles, kan komme under merkelappen 

«forskningsrelevante kurs» eller «tekniske kurs». Forslaget 

harmoniseres av Dnlf og behandles på Årsmøtet. 

 

Tore L 

4 Årsmøte NFMM. Vi bestemte at det blir et online årsmøte til høsten. 

Dnlf har bl.a. en løsning å ha årsmøte via Teams. Vi vil arrangere 

årsmøte tirsdag 22. september kl. 10.30-12.00. 

Tore følger 

opp teknisk, 

Silje sender 

ut 

saksdokume

nter i 

forkant. 

5 
Vårmøte 2021. Infeksjonsmedisinerne hadde problemer med å finne 

noen som ville arrangere vårmøtet i 2021. Jeg har derfor avtalt med 

Elling Ulvestad og mikrobiologene i Bergen at de arrangerer vårmøtet 

våren 2021 i stedet for det som ble avlyst. Infeksjon arrangerer så i 

2022 og igjen vår tur i 2023. Vi må da også høre med St. Olav om de 

kan forskyve til 2023. 

 

Einar 

holder 

kontakt 

med St. 

Olavs 

6 
Høringer. Ingen vi har hatt interesse av å svare på: Høring av forslag 

til endringer i yrkeskvalifikasjonsloven. Høring – Handlingsplan for 

kliniske studier. Høring organdonasjon (HSAK202000020). 

 



7 Eventuelt: Diskusjon rundt behov for nasjonale retningslinjer for 
kvalitetskontoll av fæcestransplantasjon. Vi vil sende et spørsmål til 
direktoratet om behov for dette. Følges opp til høsten. 

 

 Neste møte: telefonmøte 05. juni kl. 10.15-11. Silje kaller 
inn. 

 


