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Referat fra årsmøte i Norsk forening for medisinsk 
mikrobiologi 

Dato: 22.09.2020 
Tid: 10.30-12.00 
Sted: elektronisk møte på Zoom, lenke ble sendt i e-post til alle medlemmer sammen med 
innkalling. 

Saker: 
1. Godkjenning av innkalling og saksliste. Innkalling og saksliste ble godkjent. Ingen meldte 

saker til eventuelt. 
2. Valg av møteleder og referent. Tore Lier ble valgt til møteleder. Silje Bakken Jørgensen 

ble valgt til referent. 
3. Valg av to representanter til underskrivelse av møteprotokoll. Karianne Wiger 

Gammelsrud og Astrid Louise Wester ble valgt il å underskrive protokoll. 
4. Presentasjon av revidert regnskap for 2019. Regnskap var sendt ut med innkallingen, og 

ble gjennomgått av kasserer Einar Tallaksen Weme. 
5. Vedtak av budsjett for 2021. Forslag sendt ut med innkalling ble gjennomgått av kasserer. 

Budsjett vedtatt som foreslått fra styret. 
6. Presentasjon av årsrapport for høst 2019/vår 2020, herunder rapport fra foreningens ulike 

råd og utvalg. Årsrapport ble presentert og tatt til etterretning. 
7. Informasjon om behov for vararepresentant til pris- og stipendkomiteen. Saken ble lagt 

fram av Karianne Wiger Gammelsrud. Det er ønskelig med en vara, slik at man kan være 
tre som vurderer søknader, mer beslutningsdyktige med oddetall i komiteen. Øyvind 
Kommedal er foreslått som ny vararepresentant til 2022. Komiteen ba også om en 
klargjøring av statuttene for forskningsstipendene. De ønsket en klargjøring av hva det 
kan søkes penger til, og hva søknaden skal inneholde. Det ble foreslått at det også kan 
lages en mal for kort prosjektbeskrivelse. Komiteen vil vurdere dette og får myndighet fra 
årsmøtet til å be om det for framtidige søknader. 
Følgende forslag til statutter ble presentert og vedtatt av årsmøtet: 

Statutter for NFMMs forskningsstipend - vedtatt på årsmøtet 2020: 
Formål: Stimulere medisinske mikrobiologisk forskning som angår kartlegging, forebygging, 
diagnostikk og behandling av infeksjonssykdommer. Det kan søkes om midler til reagenser, 
forbruksmateriell, timelønn til assistent (for eksempel bioingeniør), presentasjon av aktuelle studier på 
møter og kongresser og hospitering. Lønn for arbeid i eget prosjekt støttes vanligvis ikke. Dersom det 
likevel søkes om egen lønn, må dette begrunnes særskilt. 
Søkere: Stipendet kan tildeles hovedmedlemmer i NFMM. Det forventes at søkere presenterer et 
konkret forskningsprosjekt med angivelse av hvordan eventuelle stipendmidler vil bli benyttet. 

Søknaden: For at søknaden skal bli vurdert, må den inneholde: 

• Curriculum vitae. 
• Prosjekttittel 
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• Kort prosjektbeskrivelse, inkludert framdriftsplan og metodebeskrivelse 
• Finansieringsplan 
• Særskilt begrunnelse dersom det søkes om lønn for eget arbeid i prosjektet 

Stipendet utlyses samtidig med de øvrige stipend som forvaltes av pris/stipendkomiteen. 
Størrelse: Stipendkomiteen fordeler årlig ett eller flere stipend. Summen som er til fordeling 
(påfølgende år) settes av årsmøte hvert år etter vurdering av foreningens budsjett for 
forskningsmidler, men er begrenset oppad til kr 200 000/år. 
Utbetaling: Stipendet utbetales til stipendvinners forskningskonto, eller direkte til vinner i 
henhold til norske skatteregler. 
Tilbakemelding: Redegjørelse for hvordan midlene er benyttet skal sendes til stipendkomiteens 
leder og til styret for NFMM innen et år fra tildeling. Statuttene vil være gjenstand for revisjon 
årlig, og styret i NFMM tar initiativ til dette. 

8. Informasjon om arbeidet i UEMS og felles europeisk eksamen for spesialister i medisinsk 
mikrobiologi ved Truls Leegaard. Det var planlagt en prøveeksamen 7. april i Paris i 
forbindelse med ECCMID, men denne ble avlyst pga. pandemi. Det skulle være en 
multiple choice eksamen, som tester kunnskap og ikke ferdigheter. Det vurderes om det er 
mulig å ha «remote exams» på flere steder, eller om eksamen videre skal arrangeres på et 
sentralt universitet i Europa. Truls er blitt valgt til leder for mikrobiologidelen av UEMS, 
og dermed blir lederrollen for eksamensgruppen overlatt til en annen. 

9. Informasjon om Mikrobiologiportalen ved Andreas Lind. Portalen har to deler, 
brukerhåndboken og metodekatalogen. Teksten i brukerhåndboken må modifiseres videre, 
og hver lab kan også kjøpe seg inn å ha sin egen lokale/spesialtilpassede del. 
Mikrobiologiportalen.no kan søkes opp og man kan se hva som ligger der nå. Det trengs 
også flere til redaksjonsgruppa. Det spørres om arbeidsbelastningen i miljøet nå er for stor 
på grunn av pandemien til å satse på videreutvikling på nåværende tidspunkt, eller om det 
er OK å dra i gang mer innsats for dette nå. Kort diskusjon. Redaksjonen vil sende ute 
post til laboratoriene og ber om bidrag til brukerhåndbok, og en frist for oppdatering av 
metodekatalogen. Det trengs noe kuratering av metodekatalogen. Tore T. Stubhaug tilbyr 
seg å bidra med dette. Rikard Rykkvin har også gjort en innsats her, som verdsettes. 

I 0. Informasjon om arbeidet med obligatorisk etterutdanning for spesialister. Tore Lier 
informerte. Dnlf jobber for at alle faglige foreninger skal lage forslag til hvilke aktiviteter 
som bør inngå i etterutdanning. Det er satt ned en komite bestående av to styremedlemmer 
(Astri Lervik Larsen og Tore Lier) og to fra spesialitetskomiteen (Truls Leegaard og Linn 
Merete Brendefur Corvin) som har laget forslag til hvilke aktiviteter som er aktuelle for 
vårt fag. Etterutdanningen skal gå over en femårsperiode, der du skal gjennomføre diverse 
aktiviteter som gir deg poeng. 300 poeng kreves i løpet av femårsperioden. Eksempler kan 
være hospitering, kurs, kongresser, forskning, undervisning referee-arbeid osv. Dette skal 
ikke være en resertifisering, men man ønsker at manglende oppfølging av etterutdanning i 
en institusjon skal kunne gi følger for godkjenning som utdanningsinstitusjon. Dnlf jobber 
videre mot myndigheter og Spekter for å få dette igjennom. 

11. Reise- og forskningsstipend ble annonsert (ærespris utsatt til 2021, med ny utlysning). 
Reisestipend a kr. 25 000 går til Hanne Brekke som skal til Etiopia for å lære om 
leishmaniasis av leger der og bidra til å implementere LAMP-test. Forskningsstipend på 
kr. 200 000 tildeles også Hanne Brekke for gjennomføring av leishmaniasis-prosjekt i 
Etiopia. 
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12. Diskusjon om behov for ny plattform for nettundervisning. Telefonmøteløsningen 
fungerer ikke godt. Bør vi heller benytte norsk helsenett eller Zoom? Påminnelser og 
fillagring etc. håndteres nå fra OUS, og vi betaler for denne tjenesten. Det beste hadde 
vært um <le kunne tilby det samme som nå, men på en annen plattform. Del kan ev. lages 
en oppskrift for hvordan foreleser selv kan laste opp fil til zoom. 
Nettundervisningsutvalget vil jobbe videre med dette. 

13. Informasjon om Vårmøtet 2021 i Bergen. Det er usikre tider, men vi håper det kan 
arrangeres Vårmøte i Bergen i 2021. Nærmere tidspunkt vil bli annonsert. 

Protokollen underskrives av to valgte representanter 

Astrid Louise Wester, dato/sign 

Karianne Wiger Gamm ~·ud, dato/sign 
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