
Referat styremøte i Norsk forening for medisinsk mikrobiologi 
Sted: Telefonmøte 
Tid: 08.02.2019 kl. 10-11 
Innkalt: Ståle Tofteland, Tore Lier, Einar Tollaksen Weme, Silje B. Jørgensen, Tore 
Stubhaug, Astrid Wester, Tore Lier, Tore T. Stubhaug  
Fravær: Einar T. Weme, Karl-Fabian Åhrberg 
Møteleder: Astrid Wester 
Referent: Silje B. Jørgensen 
 
Sak Tema Ansvar/ 

frist 
1 Gjennomgang av saksliste. Se tillagte eventueltsaker.  
2 Godkjenning av referat fra styremøtet 11.01.2018. Godkjent.  
4 Nye representanter til spesialistkomiteen.  

Vi manglet to overleger som vararepresentanter: Grete Kro OUS og Heidi 
J. Espvik Ahus har sagt ja. Sammensetningen er meldt til Dnlf og blir som 
følger: 
Verv Navn Arbeidssted oppnevnt Spes. 

Medlem 

Linn Merete 

Brendefur OUS 4 år ja 

Leder Jan Egil Afset  St. Olav 2 år Ja 

Medlem Truls Leegaard  Ahus 2 år ja 

Medlem 

Roar Magne 

Bævre-Jensen VVHF Drammen 4 år ja 

LIS-

representant 

Odd Alexander 

Tellefsen Kristiansand 4 år LIS 

Varamedlem  Heidi J Espvik  Ahus 4 år ja 

Varamedlem  Grete Kro OUS 4 år ja 

LIS-vara-

represent. 

Kristoffer 

Hammer 

Endresen  

Bodø 2 år LIS 

 

Astrid 
 

5 Vintermøte 2019. Kort referat etter gjennomføring. Det ble ingen representasjon 
fra styret på grunn av uforutsette hendelser. Styret retter stor takk til arrangørene 
for gjennomføringen. 

Silje 

6 Medlemmer med internasjonale verv (valgt av generalforsamling i aktuelle 
organisasjon) skal meldes Dnlf. P.t. kjenner vi ikke til noen slike. Truls 
Leegaard sitter i en komité i UEMS, men det kvalifiserer ikke, da det skal være 
leder eller styreverv. 

 
 
 

7 Oppfølging årshjulet og hjemmeside 
• Astrid skulle sende påminning til valgkomiteen om deres plikter. Er 

gjort. 
• Legge ut teaser om vårmøte (Fabian) 
• Inntekter fra medlemskontingent baseres på medlemsantall per 1. 

februar. Fo0reløpig har vi ikke fått brev fra Dnlf om hva beløpet blir. 

 
 
 
Fabian 

8 Høringer: Besvart høring «Forslag til nasjonale retningslinjer for helse- og 
sosialfagsutdanninger – medisinutdanningen». Oppdater hjemmeside med 
høringer etter 2015. 

Silje 

10 Neste møte:  
Telefonmøte fredag 22. mars kl. 10.00. 

 



11 Eventuelt:  
a. Nettundervisning medisinsk mikrobiologi. Det kan synes som man i 

for liten grad holder seg til listen over sentrale emner som skal dekkes, 
og i større grad holder foredrag om mer tilfeldige ting. Hele 
nettundervisningskomitéen er på valg. Vi setter av litt tid på årsmøtet 
til å diskutere hvordan det fungerer, og gir mulighet til å komme med 
skriftlige innspill som ny nettundervisningskomité kan jobbe videre 
med. 

b. Sende ut utlysning av stipend. Mottatt tekstforslag fra 
stipendkomitéen. Spørsmål om Olav Natås fortsatt er med eller om 
vara skal involveres? Kombinere utsending med utlysning av 
Legeforeningens kvalitetsstipend? Komitéen må selv avklare hvordan 
de vil jobbe. Astrid svarer dem. 

c. Ny AFA-representant fra Midt-Norge. Styret oppnevner Ingvild 
Haugan, LIS ved St. Olavs hospital som representant i AFA. 

d. Regnskap. 2018 er komplettert med nye bilag. Regnskapsbyrået har 
hatt en prerevisjon for regnskapet ut oktober. Ståle sender inn 
helårsregnskapet nå, med ca. 80 000 i driftsoverskudd. 

e. Mikrobiologiportalen. Astrid spør om det kan lanseres mer innhold 
under vårmøtet. 

 

 
 
Tore L. 
 
 
 
 
 
 
Astrid 
svarer 
stip.kom. 
 
Silje 
bekrefter 
til AFA 
og 
Ingvild. 
 
Ståle 
følger opp 
 
 
 

 


