
Referat styremøte i Norsk forening for medisinsk mikrobiologi 
Sted: Telefonmøte 
Tid: 21.06.2019 kl. 10-11 
Innkalt, både avtroppende og påtroppende styre, inkl. vararepresentanter: Ståle Tofteland, Einar 
Tollaksen Weme, Silje B. Jørgensen, Tore Lier, Astrid Wester, Fabian Åhrberg, Tore T. Stubhaug, 
Fravær: Einar TW, Tore TS, FÅ 
Møteleder: Astrid Wester 
Referent: Silje B. Jørgensen 
 

Sak Tema Ansvar/ 
frist 

1 Gjennomgang av saksliste.   

2 Oppnevning til referansegruppe for antibiotikaretningslinjer frist 20. juni 
(sendt e-post). Silje B. Jørgensen ble oppnevnt. 
 

Silje 

3 Forsinket søknad fra LIS UNN om stipend til Vårmøtet. Innvilges, da vi så 
langt har delt ut tre av inntil fem vårmøtestipender. Ståle ber 
stipendkomiteen om en ny versjon av dokumentet om tildelinger, som 
vedlegg til regnskapet vårt. Det ble delt ut mye penger til 
forskningsstipender i 2019, og vi må følge med på dette og evt. be 
årsmøtet om å nedjustere budsjettet for dette senere år, dersom 
økonomien i foreningen skulle bli dårligere.  
 

Ståle 

4 Oppnevning av ekspert til kjernegruppe for SLV frist 1. august. Sender ut e-
post med invitasjon til medlemmene (Silje). Vi vil også spørre Martin 
Steinbakk, Astrid tar kontakt. Vi er bedt om å oppnevne 1-2 kandidater. 

 
Astrid 

 

5 Høring IVD-direktivet, 6. august. Norske mikrobiologiske laboratorier er i 
dag langt på vei avhengige av in-house metoder innenfor 
molekylærbiologisk diagnostikk, både fordi det ofte er billigere enn 
kommersielle tester, fordi egnede kommersielle tester ikke fins, og fordi 
det kan gi større fleksibilitet. Mikrobiologisk diagnostikk har spesielle krav 
til diagnostikk fordi agens stadig endrer seg, og forekomsten av ulike 
mikrobevarianter kan ha ulik geografisk utbredelse. EU-direktivet er 
vedtatt, og den aktuelle høringen handler om hvordan HOD vurderer at 
norske lover og forskrifter må tilpasses det nye direktivet. Det juridiske i 
denne tilpasningen er så sin sak, men det kan være behov for en 
presisering i forskrift/rundskriv om hvordan norske laboratoriet skal tolke 
formuleringen om at ikke IVD-godkjente in-house metoder kan benyttes 
når anre, godkjente tester «ikke er aktuelle». Hva legges i «ikke aktuelle»? 
Er økonomiske hensyn relevante? 
 
  

Silje lager et 
kort 
høringsutkast 
som sendes 
styret. 
Tilbakemelding 
til Silje innen 
8. juli. 
 

6 Nytt telefonmøte før Gardermoen 5. september? Antakelig ikke behov, 
med mindre det dukker opp hastesaker. 
Ståle bestiller rom til ca. 12 personer til møtet 5. september. 

Ståle 

7 Oppfølging etter årsmøte: Behov for nasjonalt kurs i virologi. Tas opp i 
møte med fag- og kvalitetsutvaøget 5. september. 

 

8 Neste møte: Gardermoen 5. september 2019, kl. 10-15.30 

 

 

 


