
Referat styremøte i Norsk forening for medisinsk mikrobiologi 
Sted: Telefonmøte 
Tid: 24.05.2019 kl. 10-11 
Innkalt: Ståle Tofteland, Einar Tollaksen Weme, Silje B. Jørgensen, Tore T. Stubhaug, Tore Lier 
Fravær: Fabian Åhrberg 
Møteleder: Astrid Wester 
Referent: Silje B. Jørgensen 
 

Sak Tema Ansvar/ 
frist 

1 Gjennomgang av saksliste.   

2 Godkjenning av referat fra styremøte april 2019.   

3 Veileder for pasientnære analyser i mikrobiologi 
Styret støtter initiativet og ber fag- og kvalitetsutvalget skrive en 
henvendelse til referansegruppene dersom de … 

Astrid 

4 Innmeldte saker til årsmøtet:  
Nettundervisning og temaer (Tore L). Tilbake til «grunnpensum»? 
Mikrobiologiportalen (?)-Astrid 
Gjør kloke valg (Kvalitetsutvalget, Elisabeth TL – innhente forslag til 
vedtak?) 
 

Silje 

5 Utlysning NFMM-hospitant AFA 

Hospitant i Arbeidsgruppen for antibiotikaspørsmål og metoder for 
resistensbestemmelse (AFA) 

Arbeidsgruppen for antibiotikaspørsmål og metoder for 
resistensbestemmelse (AFA) søker en yngre medisinsk mikrobiolog (nylig 
ferdig med eller i spesialistutdanning) som hospitant for en periode på ett 
år med mulighet til forlengelse i ytterligere ett år. Vi søker kolleger med en 
særlig interesse for antibiotika og antibiotikaresistens. Hensikten er å gi 
yngre kolleger anledning til å bli bedre kjent med AFAs faglige arbeid og å 
stimulere til faglig fordypning innen dette viktige fagområdet. 

Observatørstatusen gjelder fra og med august 2019 og innebærer 
deltakelse på AFAs arbeidsmøter (3 per år) hvorav ett av møtene strekker 
seg over to dager. Det forventes at observatøren deltar i oppfølgingen av 
definerte faglige problemstillinger og også utreder en relevant faglig 
problemstilling (hospitantoppgave) i samarbeid med erfarne AFA-
medlemmer 

Informasjon om AFAs mandat og arbeidsoppgaver finnes på 
www.antibiotikaresistens.no. 

Styret i Norsk forening for medisinsk mikrobiologi (NFMM) har sagt seg 
villig til å støtte ordningen økonomisk ved å dekke utgifter til reise og 
opphold til deltakelse på AFA-møter med inntil kr 15.000. 

Må averteres på hjemmesiden og sende ut mail. 
OK. Tilføye «per år» etter 15 000. 

 
Silje 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

6 Felles europeisk eksamen for medisinsk mikrobiologi. Mail fra Truls 
Leegaard til styret med oppfordringer om utsendelse til medlemmene for a 
de skal kunne foreslå spørsmål til en slik eksamen. Skal det være multiple 
choice oppgaver? 
Videresender mail fra Truls til medlemmene. 

Silje 

7 Oppfølging årshjulet og hjemmeside  

http://www.antibiotikaresistens.no/


 Skrive årsmelding fra styret (Silje), sende ut innkalling med vedlegg 
innen 01. juni. Vil løfter fram aktiviteten i fag- og kvalitetsutvalget 
og vintermøtet og styrearbeid 

 Valgkomiteens innstilling kan med fordel sendes ut før årsmøtet. Er 
mottatt. 

 Silje reserverer bord for møte og middag dagen før vårmøtet. Kl. 
19. Festningen? 

 Årshjulet: takketale Vårmøte, Astrid. Hvem presenterer 
stipendvinnere? Astrid. Legeforeningens laboratoriefaglige 
samarbeidsforum: kvartalsmøte avlyst i vinter, nytt planlagt i juni, 
ikke fått agenda. Det var et nyttig forum ved innføringen av NLK, litt 
usikkert hvilken form det får videre. 

Silje 
 
 
 

 

 

8 Nye metoder: Sendt ut mail til medlemmer om mulighet for å gi innspill 
angående Plazomicin til behandling av kompliserte urinveisinfeksjoner. 

 

9 Innkomne høringer:  

1. Forslag om fast observatørstatus i sentralstyret for Akademikernes 
leder Kari Sollien for perioden 1.9.2019-31.8.2021 sendes med 
dette på organisasjonsmessig høring forut for landsstyrebehandling 
juni 2019. 

2. Nasjonal veileder for utprøvende behandling 

3. Endringer i bioteknologiloven 

Vi besvarer ingen av disse. 

 

10 Neste møte:  

12. Juni, restaurantmøte 

 

11 Eventuelt:  

Forespørsel om deltakelse i prosjekt revisjon av faglige retningslinjer for 
antibiotikabruk i spesialisthelsetjenesten. Videresender til medl. 

Endringer i Veileder hepatitt C med bønn om velsignelse. Godkjent. 

 
Silje 
 
Silje 

 


