
 
 

 

Referat fra årsmøtet NFMM 2014 

Sted: Thon Hotell Arena, Lillestrøm,  

Tidspunkt: 22.05.2013  kl. 15.30 – 17.00 

Til stede: 14 ordinære medlemmer, samt styret (6 personer) 

 

Saksliste: 

1. Godkjenning av innkalling og saksliste 

2. Valg av møteleder og referent 

3. Godkjenning av referat fra forrige årsmøte 

4. Gjennomgang av årsrapport for 2013 

5. Revidert regnskap for 2013. Info om revisjonsfirma og regnskapsbyrå. 

6. Budsjett for 2014 – 2015 

8. Evaluering av endrede kriterier for reisestipend vedtatt av årsmøtet 2012. 

9. Felles brukerhåndbok i medisinsk mikrobiologi? v/ Trygve Tjade 

10. Orientering om pågående prosess om spesialistutdanning i HDir v/ Joakim Øverbø 

11. Orientering om laboratoriekodeverk v/flere 

11. Eventuelt 

 

Referat: 

Sak Innhold Vedtak 

Godkjenning av 

innkalling og 

saksliste 

Ingen innsigelser Godkjent 

Valg av møteleder og 

referent 

Carola Grub ble foreslått som møteleder, og 

Astrid L. Wester som referent. 

Møteleder: Carola Grub 

Referent: Astrid L. 

Wester 

Godkjenning av 

referat fra årsmøte 

2013 

Utkast til referat fra Årsmøtet holdt i tilknytning 

til Vårmøtet i Tromsø 2013 ble gjennomgått. 

Det ble ønsket noe større detaljeringsnivå i 

referatet, og ikke så stor grad av opplysninger 

kun lagt i vedlegg. 

Referat 2013 ble 

godkjent med 

kommentarer. 

Gjennomgang av 

årsrapport for 2013 

Styrets utkast til årsrapport ble gjennomgått. 

Hvem som har vært medlemmer i de ulike 

underkomitéer i perioden ble ønsket ført inn i 

selve årsrapporten. 

Årsrapporten ble 

godkjent forutsatt 

nevnte utvidelse. 

Revidert regnskap for 

2013 

Reidar Hjetland informerte om regnskaps- og 

revisjonsfirma, og delte ut og gikk gjennom 

revidert regnskap for 2013. Det ble 

kommentert at noter ikke ble delt ut, men 

kunne fremlegges elektronisk.  

Revidert regnskap ble 

godkjent. 

Budsjett for 2014 – 

2015 

Reidar Hjetland gikk gjennom utkast til 

budsjett. Det ble kommentert at utgifter til 

Fagmøtet nok var i minste laget, og en sum 

på kr 100.000 ble foreslått lagt inn i budsjettet 

Budsjettet ble vedtatt 

med utvidelse. 

Evaluering av 

endrede kriterier for 

Styret foreslo å bibeholde de endrede 

kriteriene, og at kriterier for å søke 

Årsmøtet vedtok styrets 

forslag.  



 
 

 

reisestipend vedtatt 

av årsmøtet 2012 

reisestipend ble tydeliggjort på nettsidene. 

Felles 

brukerhåndbok i 

medisinsk 

mikrobiologi? 

Trygve Tjade la frem forslag om å starte 

arbeid med å lage felles brukerhåndbok slik 

som det foreligger for Klinisk kjemi. I dette 

arbeidet har man benyttet Sunnsoft som IT-

verktøy leverandør. Et slikt arbeids størrelse, 

gjennomføringsmulighet og nytte ble diskutert. 

Styret fikk i oppdrag å 

utarbeide et mandat til 

en redaksjonskomité. 

Orientering om 

pågående prosess 

om 

spesialistutdanning i 

Helsedirektoratet 

Joakim Øverbø orienterte om et 

Helsedirektorat-møte om planer om å korte 

ned på spesialist-utdanningen ved å: 

1. for alle spesialiteter ta turnus inn i 

spesialist-utdanningen 

2. ta vekk vitenskapelig utdanning som 

tellende 

3. Fjerne deler av utdannelsen der det i dag 

foreligger mange valgalternativer. For 

Med.mikrobiologi kan dette medføre å 

fjerne kravet om klinisk tjeneste  

Truls Leegaard informerte om at den 

Europeiske legeforeningens (UEMS) gruppe 

for medisinsk mikrobiologi har blitt enige om 

felles krav til utdanningen, som er i tråd med 

dagens krav. Når de er vedtatt av EU, vil ikke 

Helsedirektoratet ha anledning til ikke å følge 

disse kravene. 

Til orientering. 

Orientering om Norsk 

laboratoriekodeverk 

(NLK) 

Truls Leegaard, Fredrik Müller og Astrid L. 

Wester informerte om den pågående 

prosessen med å lage tabeller med koder for 

analyser, prøvematerialer, lokalisasjon og 

metoder. Sistnevnte tabell vil kvalitetssikres 

på tvers av fagspesialitetene, siden 

kodeverket i henhold til nylig møte i 

Helsedirektoratet vil benyttes som 

utgangspunkt for nytt finansieringssystem for 

polikliniske prøver. 

Til orientering. Det 

vises i tillegg til 

nettsidene.  

Eventuelt: 

- sak om 

assosiert 

medlemskap 

Styret har fått henvendelse fra person med 

tilknytning til et laboratorium som har 

godkjenning som medisinsk-mikrobiologisk 

laboratorium, men som ikke drives i tråd med 

medisinsk mikrobiologi miljøets faglige 

forventninger om vitenskapelighet. NFMM har 

anledning til å ha assosierte med-lemmer, 

men ikke noe krav på seg til å ha det. Det ble 

foreslått å vurdere å endre vedtektene, og at 

styret i påvente av en slik eventuell endring 

avventer avgjørelse på den aktuelle 

henvendelsen. 

Det ble vedtatt at styret 

utformer svar til 

angjeldende person om 

at respons på 

henvendelsen utsettes 

mens NFMM behandler 

vedtektsendring 

vedrørende assosiert 

medlemskap. 



 
 

 

 


