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Sak Tema Ansvar/ 

frist 
1 Gjennomgang av saksliste.   
2 Godkjenning av referat fra styremøte februar 2018. Godkjent.   
4 Innspill til prosesser rundt Nye metoder. Siste som var relevant for 

oss omhandlet hydrogenperoksidrobot for dekontaminering og HPV. 
Ble videresendt til relevante fagmiljøer.  

 

5 Dobbeltroller for leger i LIS-innkjøpsordning. Brev  fra 
Dnlf/Infeksjonsforeningen. 

Legeforeningens fagstyre behandlet i styremøte 29.1.2019 vedlagte 
henvendelse fra Norsk forening for infeksjonsmedisin (NFIM) der det 

etterspørres vurdering og tilbakemelding på anbefaling/pålegg fra 
NFIMs styre til sine medlemmer om ikke å delta i foreningens 

retningslinje-/veilederkomiteer og i LIS-anbudenes spesialistgrupper 
samtidig. Hovedargumentet for NFIM-styrets vedtak er å unngå tvil 
om habilitet og å sikre at arbeidet med retningslinjer/veiledere (i regi 

av foreningen) skal være et faglig motivet arbeid. Saken er, som styret 
i NFIM påpeker, prinsipielt interessant og har potensiell relevans for 

andre fagmedisinske foreninger som har medlemmer som både 
utarbeider behandlingsveiledere og sitter i LIS-spesialistgrupper for 

Sykehusinnkjøp HF. Legeforeningens fagavdeling hadde i forkant av 
fagstyremøtet utarbeidet et foreløpig svar til NFIM som også var del 

av saksfremlegget til fagstyret, se vedlegg. 

  

Fagstyrets vurdering: 

Fagstyret er enig i hovedprinsippene, men ser også at det i enkelte 
faggrupper og saker kan bli et problem med å finne tilstrekkelig antall 

personer til de ulike oppgavene. 

  

Fagsyret konkluderte som følger: 

Fagstyrets vurdering er at medlemmer som utarbeider faglige 
retningslinjer/veiledere, ikke samtidig kan påta seg deltakelse i LIS-

anbudenes spesialistgrupper og vice versa, er en god modell, gitt 
dagens forutsetninger for/begrensinger i rekruttering av kliniske 

Silje 



fageksperter. 

  

Fagstyret slutter seg dermed til styret i NFIMs anbefaling/pålegg. 

Fagavdelingen ønsker med dette å gjøre øvrige fagmedisinske foreninger 

kjent med NFIMs og fagstyrets vedtak og be relevante fagmedisinske 

foreninger om å vurdere utarbeidelse av tilsvarende føringer for sine 

medlemmer.  

Skal vi videresende føringene fra infeksjonsforeningen? Silje sender ut 

brevet og så tar vi en e-post runde på om det skal sendes videre til våre 

medlemmer med orientering om at det støttes av fagstyret og NFMM-

styret. 
6 Regning for Mikrobiologiportalen . Mottatt to regninger fra Sunnsoft, 

hvorav den ene gikk på drift av mirkobiologiportalen. Den skulle etter avtale 
betales av FHI, og ble derfor betalt av dem. Den andre regningen var for 
drift av brukerhåndboka, og den har vi betalt. 

 
Ståle 

7 Gjør kloke valg. Skal noen utfordres til å ta tak i dette? Relevant for fag- og 
kvalitetsutvalget. Silje videresender forespørsel fra kampanjen til Fag- og 
kvalitetsutvalget.  
 

Silje 

8 Oppfølging årshjulet og hjemmeside 
• Legge ut teaser om vårmøte (Fabian) 
• Etterspørre innspill til årsmelding fra de ulike representantene 

(MASH osv.) 
• Skrive årsmelding fra styret (Silje) 
• Minne medlemmer på at saker til årsmøtet må sendes til styret 

innen 4 uker fær årsmøtet- 
 

Astrid purrer 
på Fabian. 
 
Astrid 
 
 
Silje 
 

9 Oppnevning av representant til EUCAST mykobakterieresistens. 
Fra Paul Christoffer Lindemann: AFA har fått en forspørsel fra EUCAST 
om å oppnevne en nasjonal representant til EUCASTs subkomité for 
antimykobakteriell resistensbestemmelse. Oppnevningen skulle forankres i 
nasjonal brytningspunktkomité (AFA) og/eller nasjonal mikrobiologisk 
forening (NFMM). Vi har tatt oss den friheten å forespørre Anne Torunn 
Mengshoel, som har sagt seg villig til å stille som nasjonal representant. Vil 
dere i NFMM-styret godkjenne en slik oppnevning og da ev. bli med på et 
oppnevningsbrev? Alternativ, støtter dere at et slik brev skrives fra AFA 
alene? 
 
Representanten vil ikke bli en fast del av AFA, men vil være tilknyttet på lik 
linje med andre representanter i EUCAST-subkomitéer. 
 
Styret ni NFMM støtter at oppnevningen skjer fra AFA. 
 

 
 
 
 
Astrid svarer 
AFA. 

10 Oppfølging etter forrige møte:  
Svart stipendkomiteen? Ja, Astrid har svart. 
Bedt om presentasjon av Mikrobiologiportalen på Vårmøtet? Tore TS har 
sjekket at NLK-visningen nå er OK. Han følger opp med Andreas om 
noen kan presentere Mikrobiologiportalen på selve Vårmøtet (altså ikke 
Årsmøtet for NFMM, men i hovedprogrammet). 

 
 
 
Tore TS 



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

Silje 

12 Neste møte:  
Telefonmøte 26.04.2019 kl. 10.00 med gjennomgang av budsjett. 

Ståle 

13 Eventuelt:  
Dnlf har send tut e-post med vedlegg: 

1. Regler for valg I fagmed foreninger  

2. Lover for Dnfl, revidert sist mhp opprettelse av Faglandsraad  

3. Ny fagakse – DENNE MAA VI FORHOLDE OSS TIL, ifm med valget 

under NFMM aarsmotet! 

4. Medlemmer I fagmed foreninger (ikke nytt at NFMM er en liten 

fagmed forening). 

 

Hentet fra document 3, punkt III: Representantene til faglandsrådet som 

velges etter de vedtatte lovene bør fortrinnsvis være leder, 
alternativt styremedlem eller årsmøtevalgt medlem fra den respektive 

fagmedisinske forening. 

Representasjonen for den enkelte fagmedisinske forening er den samme 

som angitt over: Alle 

fagmedisinske foreninger skal ha én representant i faglandsrådet 
 

For valgkomiteen betyr det at kandidater til det nye styret, inkl. 

Leder, til nød noen utenfor det nye styret, maa sporres om de 

stiller som kandidat til Faglandsraadet. Kun en velges. Siden NFMM 

er en liten forening, fremmes LIS-kandidater fra den sentrale 

valgkomiteen (jfr punkt IV). 

 

Valgkomiteen er orientert om dette.  

 
 
 
 
 
 

 


