
Referatstyremøte i Norsk forening for medisinsk mikrobiologi 
Sted: Telefonmøte 
Tid: 05.06.2020 kl. 10.15-11 
Innkalt: Tore Lier, Tore T. Stubhaug, Fabian Åhrberg, Einar Weme, Andreas Lind, Astri Lervik Larsen, 
Silje B. Jørgensen 
Frafall: Astri Lervik Larsen, Fabian Åhrberg 
Møteleder: Tore Lier 
Referent: Silje B. Jørgensen 
 

 Tema Ansvar/ 
frist 

1 Gjennomgang av saksliste.   

2 Referat fra 24.04.2020. Referat godkjent.  

3 Arkiv for NFMM-styret. 

Fikk en forespørsel om en sak som handlet om en sak mikrobiologiforeninga 
tok opp med legeforeninga sentralt trolig en gang mellom 1985-90. I følge 
leder fra den gangen var arkivet kun i permer. Vi har lagret noen permer i et 
fjernarkiv hos Dnlf. Fra de siste årene har arkivet vært elektronisk i styrets 
cahtterom på Dnlfs sider. Når dette ble nedlagt nylig, ble de få dokumentene 
som var der lastet ned og oppbevares nå hos sekretær. Vi vil søke en bedre 
løsning for elektronisk lagring via Dnlf. 

 

Tore L 

4 Vara til stipend- og priskomitéen? 
Forslag: Vi vil spørre Ståle Tofteland om å være vara. 
 

Silje 

5 Regnskapet 
Har blitt sendt ut til alle og det har vært noe kommunikasjon på e-post. 
Må signeres av alle de faste styremedlemmene. Regnskapsfører sender 
melding og det signeres elektronisk. Må skje før årsmøtet.  

Einar  

6 Årsmøtet i september; vi får hjelp av legeforeninga med det tekniske, men 
skal vi allerede nå begynne å tenke på saker?  
Årsmelding 
Regnskap og budsjett 
Info om vara stipend- og priskomitéen 
Obligatorisk etterutdanning 
Reise- og forskningsstipend annonseres (ærespris utsatt til 2021) 
Ønske om ny plattform for nettundervisningen 
Mikrobiologiportalen 
Orientering om arbeidet med europeisk eksamen for medisinsk mikrobiologi 
 

Silje skriver 
årsmelding 
og sender ut 
innkalling. 

7 Høringer. Ingen besvarte.  

8 Det er kommet en redegjørelse om Fuxx-ordningen, en oppsummering av 
hva ordningen består i. Burde nok få dokumentet arkivert i tilfelle vi vil 
sjekke senere.  

 

Tore L 



8 Diverse informasjon: 
Styreleder har fått tilsendt lenke til pdf-utgave av nye «Faglige retningslinjer 
for oppfølging og behandling av HIV». Legge ut på hjemmesiden? Kan gjerne 
også lenkes til den nasjonale brukerhåndboken. Også lett tilgjengelig via 
infeksjonsmedisinernes hjemmeside. 
 
Styreleder har fått tilsendt lenke til en rapport «Antivirale og 
immunmodulerende midler ved COVID-19». Interessant, men dokumentet 
ligger på legeforeningas sider. 
 

 

9 Eventuelt: 

1. Laboratoriehåndbok for mikrobiologi/mikrobiologiportalen 

Ref.lab. for tropemedisin ved OUS og UNN planlegger felles offisiell 
åpning den 24. august. De vil ha en felles analysekatalog og tenker å 
bruke mikrobiologiportalen til dette. Er det greit for styret? Ja. 

 

2. Før koronapandemien var det god fart i arbeidet med metodeboka. 
Det er blitt satt på vent, men tas nå gradvis opp igjen til høsten. Man 
kan sette i gang allerede nå og oppdatere eget laboratorium sine 
analyser i portalen. 

 

10 Neste møte: telefonmøte august  Silje kaller 
inn. 

 


