
Referat	NFMM	styremøte	11.	januar	2017	

Tid og sted: 13:00-14:00, telefonmøte 
Deltakere: Ståle Tofteland, Silje B. Jørgensen, Aasmund Fostervold, Astrid Wester 

Fraværende:  Joakim Øverbø, Hans Johnny Schjelderup Nilsen,  Sara Debes 

Møteleder: Astrid Wester 

Referent: Silje B. Jørgensen 

Agenda: 

1. Godkjenning agenda 

2. Godkjenning av referat fra 06.12.16 

3. Klage på lay-out Nasjonal retningslinje for antibiotikabruk i spesilisthelsetjenesten (Astrid) 

4. Elektronisk arkivplass hos Dnlf – Silje 

5. Høring læringsmål LIS 2 og 3 spesialistutdanning (Astrid/Silje) 

6. Endring i ordlyd på æresdiplom; har infeksjonsforeningen sagt seg enige? – Astrid 

7. Årshjul for styreaktivitet – Astrid  

8. Laboratoriehåndbok – Astrid 

9. Eventuelt 

 

Tema Innhold Oppfølging 
1 Godkjenning agenda. OK.  

2 Godkjenning av referat fra 06.12.16. OK. Silje legger ut på nett. 

3 Klage på lay-out Nasjonal retningslinje for 
antibiotikabruk i spesilisthelsetjenesten (Astrid). Skal 
NFMM og NFIM lage egen kortversjon av AB-
retningslinjen, f.eks. med SunSoft app? Det vil bli mye 
jobb. Behandles i styremøte i NFIM i dag. Litt uenighet 
om hvor bra eller dårlig den nye lay-outen er.  Noen 
synes den fungerer fint på mobil, men alle er enig om 
at PC-versjonen har tapt seg. Vi vil støtte NFIMs 
beslutning dersom de klager. 

Astrid 

4 Elektronisk arkivplass hos Dnlf – Silje 

Opprette område som bare kan ses av gitt gruppe er 

mulig på hjemmesiden, men legges da bare 

kronologisk..  

Ikke avklart hvordan vi 
kan bruke dette. Silje 
følger opp. 

5 Høring læringsmål LIS 2 og 3 spesialistutdanning 

(Astrid/Silje) 

Silje representerer oss 
på møte 15.2. og har 
videre dialog med 
spesialistkomitéen. 

6 Endring i ordlyd på æresdiplom; har Tas opp på møte NFIM i 
dag. Astrid følger opp. 



infeksjonsforeningen sagt seg enige? – Astrid 

 
7 Årshjul for styreaktivitet – Astrid  

Måned for måned i en tabell. X når noe skal være 
ferdig, pil når det skal startes. Sørlandet sykehus  har 
et oppsett  vi kanskje kan kopiere. 

Ståle sender lay-out til 
Astrid. 

8 Laboratoriehåndbok – Astrid 

Andreas Lind skulle dra i gang redaksjonskomiéen når 

brukerhåndboka ved OUS er klar, de bruker også Sun 

soft, så her kan man dra nytte av deres erfaringer. 

 

Astrd purrer 

9 Analyseoversikt lab-portal  
Signert avtale med FHI om at de skal drive prosessen, 
men at Astrid frikjøpes med fondsmidlene NFMM har 
fått, slik at hun kan jobbe med dette. Forum for 
mikrobiologi (en mikrobiolog fra hver lab) orienteres 
av FHI om at oversiktene i Mikinfo ønskes overført til 
ny plattform. Dette arbeidet er også viktig for at vi skal 
bruke samme takster for samme analyser. 

Astrid 

10 Eventuelt 

Når er neste fagmøte? Tema?  Aasmund spør Heidi 

Syre.  

Silje innkaller videre til styremøter hver måned. 

 

Aaasmund 

Silje 

   

   
   
   

 

 


