
Referat	NFMM	styremøte	8.	mars	2017	

Tid og sted: 8.3.2017 kl. 13:00-14:00, telefonmøte 
Deltakere: Ståle Tofteland, Silje B. Jørgensen, Aasmund Fostervold, Astrid Wester 

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

Møteleder: Astrid Wester 

Referent: Silje B. Jørgensen 

Tema Innhold Oppfølging 
1. Godkjenning agenda En eventueltsak. Godkjent.  

2. Godkjenning av 

referat fra 06.12.16 

Referat godkjent. Silje legger ut på nett. 

3. EUCIC Godkjent representant EUCIC, Per 

Espen Akselsen. Rapport fra dette via 

MASS-rapport til årsmøtet. 

 

4. Fagutvalget: behov, 
oppgaver og 
sammensetning 

Kun én av de tidligere medlemmene 

fortsetter. Det har vært variabel 

deltakelse på vintermøtene. Det 

lanseres også nå et forum på tvers av 

laboratoriemedisinske foreningene i 

Dnlf. Vi frykter at et tverrfaglig 

laboratoriemøte vil få dårlig 

oppslutning. Kanskje mer relevant for 

ledelse, finansiering, kodeverk etc. enn 

for fag. Det blir nå organisatoriske 

endringer i Dnlf rundt de fagmedisinske 

foreningene, men dette må antakelig 

styret følge opp, ikke fagutvalget. 

Astrid sonderer mot 
valgkomiteen  (Sølvi 
Nordås) om de har klart 
å rekruttere til 
fagutvalget. Tas opp på 
nytt på styremøte i april. 
Fremme sak for 
årsmøtet om 
fagutvalgets fortsatte 
eksistens og mandat. 

5. Antibiotikastyringspro

gram i sykehus: 

Behov for samordning 

av 

resistensrapportering 

for rutinedata fra 

norske laboratorier 

Rapportering av lokale resistensdata er 

en hjørnestein i arbeidet med 

antibiotikastrying. Ikke alle laboratorier 

lager rapporter, og de som fins er nokså 

ulike. Helse Sør-Øst lanserer et regionalt 

initiativ for samordning av rapportering 

og deling av data. FHI jobber med 

nasjonal mikrobiologidatabase og 

infeksjonsregister. De har fått oppdrag 

angående konseptvurdering og 

konsekvensutredning, samt forankring 

mot helseregionene.  

intranettsider til hvert HF. Fint med 

NFMM-styret er 
foreløpig observatør i 
prosessene. 
 
Tema for neste 
vintermøte? 



suplement til NORM, hvor rutinedata 

også kan presenteres, men selvfølgelig 

viktig med god kvalitetssikring av hva 

som puttes i samme boks. 

6. Forskningsprosjekt 

om politiske partier 

og interessegrupper 

 utsatt 

7. Høring læringsmål LIS 
2 og 3 
spesialistutdanning 

 Silje sender inn det 
samme til Hdir som Dnlf 
har fått- 

8. Fordeling av 
kontingentmidler 

 utsatt 

9. Søknad om 

reisestipend fra 

NFMM 

Bevilger kr. 15 000,- til ØH Johansen for 
reise til presentasjon av sitt 
forskningsprosjekt om Cryptosporidier 
på kongress i Havanna. Mottatt 
ytterligere ën søknad; avvist da den var 
ufullstendig. 

Ståle 

10. Elektronisk arkivplass 

hos Dnlf (Silje) 

Styregruppa på Dnlfs hjemmesider er 
ikke egnet, da strukturen her er helt flat 
og nye dokumenter legger seg 
kronologisk uten sorteringsmulighet. 

Silje etterspør annen 
løsning hos Dnlf. 

1. 12. Endring i ordlyd 

på æresdiplom 

Har infeksjonsforeningen sagt seg 
enige? 

Utsatt 

13. Årshjul for styreaktivitet   Utsatt 

14. Laboratoriehåndbok  Utsatt 
Portal medisinsk mikrobiologi Utbetaling av midler fra Dnlfs 

kvalitetsfond 
Utsatt 

 

 


