
 
Referat styremøte i Norsk forening for medisinsk mikrobiologi 
Sted: Telefonmøte 
Tid: 29.11.2019 kl. 10-11 
Innkalt: Tore Lier, Tore T. Stubhaug, Fabian Åhrberg, Einar Weme, Andreas Lind, Astri Lervik Larsen, 
Silje B. Jørgensen 
Møteleder: Tore Lier 
Fraværende: Fabian Åhrberg, Andreas Lind 
Referent: Silje B. Jørgensen 
 

Sak Tema Ansvar/ 
frist 

1 Gjennomgang av saksliste.   

2 Godkjenning av referat fra styremøte i oktober. Godkjent. Silje legger ut 
på 
hjemmesiden. 

3 Orientering: Hdir rapport om laboratorietjenester. Sendt ut med 
innkalling.  

Tatt til 
etterretning. 

4 Oppfølging årshjulet og hjemmeside 

1. Oppfølging Vårmøte: foreslått 11. og 12. juni. Ikke fått 
budsjettforslag. Purrer i januar. 

2. LLS (laboratorienes samarbeidsforum), møte 12. desember. 
Diskuterer NLK, takster, datasystemer etc. Tore S melder inn 
Tore L som ny leder.  

Einar, januar 
2020 
 
Tore S/Tore L 
november 
2019 
 

5 Representanter til Referansegruppe for livmorhalsprogrammet. 

Jeg har vært NFMMs representant i rådgivningsgruppen for 

Livmorhalsprogrammet fra 2016. Rådgivningsgruppen ønsker at alle 

medlemmer skal ha en vararepresentant. Fra NFMM har vi ingen 

vara. Jeg vil foreslå at NFMM utpeker en ny representant, med vara, 

som erstatning for meg. Jeg har hatt rollen som representant i 

rådgivningsgruppen i fire år, og jeg mener det er riktig å gi oppgaven 

videre. Dersom det er ønskelig kan jeg fortsette som 

vararepresentant.   

Jeg håper styret kan følge dette opp. 

Vennlig hilsen Didrik F. Vestrheim  

Ahus har ref. funksjon som har en egen representant der. Bodø, Fürst, St. 
Olav tilbyr HPV PCR. Vi spør St. Olav om de har en kandidat. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
Tore L spør 
St. Olav  

6 Oppfølging: Mikrobiologer til arbeidsgruppene for 
antibiotikaretningslinjene. 

17 terapikapitler 

Silje er med i ref.gr. for kirurgisk profylakse, og de andre mikrobiologene på 
Ahus er alle villige til å bidra. 

UNN har en interessert til hvilket kapittel? Karina Olsen. Vi spør RH om 
soppen. 

 



 

7 Orientering: Kandidat til SLV ordnet seg (Truls Leegaard sa ja)  

8 Innkomne høringer:  

Nasjonal prosedyre for blodkultur prøvetaking. Besvart av Astri. 

Høring om tiltak for å styrke legemiddelberedskapen. Lest i sin helhet, OK, 
ikke besvart. 

Høring om anbefalte laboratorieprøver i primærhelsetjenesten. Hvem 
leser? Astri har lest, det står ingenting om mikrobiologi. 

Ikke besvart: rapport om studieplasser i medisin i Norge, retningslinje for 
diabetes. 

 

9 Neste telefonmøte: fredag 10. januar kl. 10-11. Silje kaller inn 

10 Evt. Det etterspørres status for Gjør kloke valg-arbeidet. Styret har 
oversendt forslag til fag- og kvalitetsutvalget. Har så langt ikke fått noen 
oppdatering fra dem. 

 

 


