
Referat styremøte i Norsk forening for medisinsk mikrobiologi 
Sted: Teams 
Tid: 20.11.2020 kl. 10.00-11.00 
Innkalt: Tore Lier, Tore T. Stubhaug, Fabian Åhrberg, Einar Weme, Andreas Lind, Astri Lervik Larsen, 
Silje B. Jørgensen, Fabian Åhrberg 
Frafall: Fabian Åhrberg, Andreas Lind 
Møteleder: Tore Lier 
Referent: Silje B. Jørgensen 
 

 Tema Ansvar/ 
frist 

1 Gjennomgang av saksliste.   

2 Godkjenning av referat fra 09.10.20. Godkjent.  

3 Faglandsrådsmøte er avholdt (digitalt). Tore summerer opp hva som ble 
diskutert og vist fram, bl.a. lagt til info på legeforeningens hjemmesider som 
kan være nyttig for styret: Logg inn på Dnlfs sider, trykk Tillitsvalgt, trykk 
Fagmedisinsk forening og les om styrearbeid og ressurser, FuXX, Teams etc. 
 
Ny spesialistutdanning, Gjør kloke valg (det planlegge publikumskampanje), 
overbehandling i livets siste fase var temasak på møtet. Mediehåndtering. 
Legeforeningens grunnutdanningsspris deles ut første gang i år. Går til 
Infeksjonsmedisin ved UNN. 
 

Til 
orientering 

4 Laboratoriefaglig samarbeidsutvalg (LLS) omorganiseres. Fagaksen i 
legeforeninga har blitt omorganisert, nå med fagstyre samt 
faglandsrådsmøte hvor fagdelegater (oftest leder) fra alle fagmedisinske 
foreninger møtes. Det ‘nye’ LLS vil ha fagdelegatene fra de 6 
laboratoriefagene som faste medlemmer, med mulighet for å invitere med 
andre medlemmer. Det betyr at Tore L blir medlem, men vi synes Tore S bør 
inviteres med. Han har vært med lenge og ytet god innsats. Det er ikke 
bestemt om det fremdeles skal hete LLS. 
 

 

5 «Gjør kloke valg»-kampanjen 
Fag- og kvalitetsutvalget har fått oppdraget med å ta dette videre med Dnlf. 
 

Til 
orientering 

6 Lagring av dokumenter i sky. Tore L skal prøve å se på det. Bli enige om hva 
vi skal lagre? 
Fra tidligere: kontrakter, mandater for utvalgene, ekstern korrespondanse.  
Det reviderte regnskapet og budsjett-filer lastes opp, ev. andre viktige 
økonomi-saker. 
Styrereferatene legges fortsatt ut på hjemmesiden til offentlig innsyn. 
 

Silje og 
Fabian laster 
opp 
etterslep på 
styremøte-
referater og 
årsmøterefer
ter 
 
Tore L laster 
opp i tams 
de andre 
dokumenten
e fra 
tidligere 



chatterom 
hos Dnlf. 

7 Høringer, besvart 
Høring – Program for vaksinering mot covid-19 
Innsending av dokumentasjon for hurtig metodevurdering av medisinsk 
utstyr og medisinske intervensjoner 
 

Til 
orientering 

8 Høringer, ikke besvart 
Høring - utkast til anbefalinger om prioritering for intensivbehandling ved 
kapasitetsbrist 
Høring - Forskrift om legemiddelresepter og rekvisisjoner 
Høring NIFU-rapport om opptak til høyere utdanning 
Høyring – framlegg til endringar i forvaltningslova m.m. – større høve til 
informasjonsdeling 
Høring - Bruk av helseopplysninger for å lette samarbeid, læring og bruk av 
kunstig intelligens i helse- og omsorgstjenesten 
Høring - Endringer i forskrift om spesialistutdanning og spesialistgodkjenning 
for leger og tannleger (spesialistforskriften) om økning av timeantall til 
veiledning for leger under spesialisering i allmennmedisin 
Høring - forslag til forskrift om nasjonal retningslinje for 
helsesykepleierutdanning 
Høring - Forskrift om legemiddelresepter og rekvisisjoner 
 

Til 
orientering 

6 Nettundervisning – ny plattform.  
Nettundervisningsutvalget ønsker å bytte plattform. Ikke bestemt hvilken 
ennå. Usikkert hvor man kan lage presentasjonene for at de skal være 
tilgjengelige. Teams ikke egnet for dette. Nettundervisningsutvalget holder i 
saken. 

Tore L 

7 Årshjulet – ikke noe aktuelt i november. Einar 

8 Høringer. Feil i saksliste, se over.  

9 Brukerhåndboken. Noe nytt? Andreas ikke til stede. Parasittmetodene fra 
ref-lab i Tromsø er lastet opp. 

 

10 Oppdatering validering og bruksområde antigentester covid-19.  

11 Eventuelt.  

1. Vårmøte 2021: Arrangør i Bergen er blitt informert om at styrene i 
NFMM og NFIM primært ønsker  

2. Innhente rapport for tildelte forskningsmidler fra foregående år. 
Legges inn i årshjul for januar. 

3. Forsinkelser i forskningsprosjekter i 2020 pga. pandemi. Einar avtaler 
med mottakerne om overføring av tildelte midler. 

 

 
 
 
 
 
 
Einar 

 Neste møte: 15. januar 10-11 Teams.  

 


