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Årsrapport for 2013 
Norsk forening for medisinsk mikrobiologi (NFMM) 

Fagmedisinsk forening i Den norske legeforening 

 
 

NFMM følger Legeforeningens funksjonsperioder som betyr at nytt styre 

tiltrer 1. september samme år det er valgt, mens Årsrapport, regnskap og budsjett følger 

kalenderåret. Antall medlemmer per 01.01.14: Totalt antall var 170 hvorav 36 pensjonister, 17 

assosierte medlemmer. Det var 93 godkjente yrkesaktive spesialister i medisinsk mikrobiologi, 

hvorav flere har dobbeltspesialister i ulike andre fag. Foreningens økonomi ansees som meget 

tilfredsstillende. Det vises til revidert regnskap og budsjett for 2013. 

 

Sammensetning av styret 2013  
f.o.m 1. september: Carola Grub (leder), Astrid L. Wester (nestleder/sekretær/web-ansvarlig), 

Reidar Hjetland (kasserer), Ingerid Skarstein (medlem), Joakim Øverbø (medlem), Bjørn Odd 

Johnsen (varamedlem), May Britt Nystad (varamedlem)  

 

Det har vært avholdt 3 styremøter i 2013: 

 13.02.13, Legenes Hus, Oslo 

 07.06.13, UNN, Tromsø  

 05.09.2013, Legens Hus, Oslo 

Styret har hatt god aktivitet mellom møtene, stort sett på e-post. For oversikt over behandlete saker 

vises til styremøtereferatene. 

Revidert versjon av styremøtereferatene legges ut på foreningens hjemmeside (med unntak av 

eventuelle saker som av hensyn til personvernet ikke bør bli offentlige). 

 

Årsmøtet 2013 

I 2013 ble årsmøtet avholdt 07.06.2013 ved UNN, Tromsø, i forbindelse med Vårmøtet. Det var 12 

medlemmer til stede inkludert styret. Det ble avgjort at revisjon av kriterier for vurdering av 

søknader om økonomisk støtte til medlemmer fra NFMM ble utsatt til Årsmøtet 2014. For øvrige 

vises det til årsmøtereferat 2013 på våre nettsider  

 

Foreningens utvalg 2013:  
Det har vært hatt varierende oppgaver og aktivitet i 2013. I følge mandatene skal 

alle utvalg levere kortfattet årsrapport. Se vedlegg fra Nettundervisningsutvalget. 

 

Medlemmer av de ulike komitéer og utvalg fra 01.09.13: 

1. Spesialitetskomitéen : Fagutvalget: Anne Marte Bakken Kran, Nicola Kols, Heidi Syre, 

Niclas Raffenberger 

2. Øyvind Kommedal, Astrid Larsen, Johanne Haugen, Mina Øydis Høye 

3. MASH: Mette Walberg, Torni Myrbakk, Egil Lingaas 

4. Pris-og stipend-komitéen: Martin Steinbakk, Trond Ranheim 

5. Nettundervisningsutvalget: Einar Nilsen, Truls Leebaard, Didrik Vestrheim 

6. Valgkomitéen: Andreas Christensen, Susanne Gjeruldsen, Runde Egil Skjåstad  

 

Andre saker i foreningen: 
- Fagmøte 2013: Det ble ikke avholdt fagmøte i 2013. Neste møte bør finne sted i 2014. 

- Vårmøtet (NFIM og NFMM) ble arrangert av NFIM i Tromsø 06.-07.06.2013  

- NFMM's hjemmesider er hovedarena for informasjon til medlemmene. Redaktør har vært Rune 

Skjåstad inntil sommeren 2013, deretter overtok Astrid L. Wester. Nettsidene er nå omstrukturert. 
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- Godkjente spesialister i medisinsk mikrobiologi i 2013: Sandra Elena Åsheim, Anne Grete 

Wågø, Kristin Stenhaug Kilhus, Vibeke Dahlberg, Dagny Cathrine Haug Dorenberg. Vi 

gratulerer!  

- Internasjonale saker: Øystein Haarklau Johansen representerer NFMM i European Young 

Chamber of Clinical Microbiologists in Training (YCCMT).  Truls Leegaard representerer 

NFMM i UEMS (Union Européenne des Médecins Specialistes)  

- FaMe (Fagmedisinske foreninger): Det var nyvalg til FaMe i 2013. Susanne Gjeruldsen 

Dudman forsetter som FaMe representant for NFMM, men NFMM representeres i perioden 2013-

2015 gjennom norsk forening for anestesiologi, norsk forening for medisinsk genetikk og norsk 

forening for radiologi i valggruppe 5 i FaMe til Landsstyret.  

- Forslag til nye medlemmer til spesialitetskomitén godtatt: Styret i NFMM foreslo overfor 

Dnlf 6 nye medlemmer og varamedlemmer for spesialitetskomitén. Alle ble godkjent, og ny 

Spesialitetskomité startet sitt arbeid i 1.1.2014. Spesialitetskomitéen rapporterer til Dnlf. Den nye 

komitéen består av Reidar Hjetland (leder), Elisabeth Harr, Ingerid Skarstein (Ylf), Jan Egil 

Afset, Øyvind Kommedal.  

- APMIS: Norsk mikrobiolog i redaksjonen har i en årrekke vært Halvor Rollag, mens Tore Elling 

Ulvestad er immunologi-representant. Arnfinn Sundsfjord har blitt forespurt og har takket ja til å 

ta over Halvors rolle i løpet av 2014.  

- Neklab – nå NLK (Norsk laboratoriekodeverk). I 2013 ferdigstilte Helsedirektoratet sin 

versjon av NLK. NFMM og øvrige laboratoriespesialiteter var uenig i at kodeverket kunne 

betegnes som ferdig, men ble ikke hørt. Det nå eksisterende kodeverk er planlagt implementert 

innen 1.oktober 2014. Før øvrige se hjemmesiden. 

- Takster: Det har ikke vært takstendring i 2013 utover en justering for generell prisstigning. 

- Henvendelse til styret fra medlem i slutten av 2012 vedrørende bekymring om 

pasientsikkerhet/laboratorie-diagnostikk utført ved Biomedisinsk laboratorium i Oslo. På dette 

tidspunktet var ikke spesialist i medisinsk mikrobiologi.  men dette ble tilsatt, og laboratoriet 

oppfylte derved Helsedirektoratets krav til å være medisinsk-mikrobiologisk laboratorium. Etter 

grundig vurdering bestemte styret ikke å foreta seg noe ytterligere.  

- Høringsuttalelser: Alle høringsuttalelser legges fortløpende ut på foreningens nettsider. 

Nedenfor gjengis hvilke høringer NFMM har uttalt seg om. For å lese den fullstendige teksten 

henvises det til nettsidene. 

o 15.9.2013 - Forslag til pasientjournallov og helseregisterlov 

o Nov. 2013 - Høringssvar angående nasjonalt overvåkningssystem for virusresistens 
(RAVN) og  forslag til endringer i, og utvidelse av forskrift for Norsk overvåkningssystem 
for antibiotikaresistens hos mikrober – NORM-forskriften. 

o 11.12.2013 - Felles høringssvar angående ny studieplan for profesjonsstudiet i medisin ved 

universitetet i Bergen (UiB) fra NFMM og spesialitetskomité for medisinsk mikrobiologi. 
 

 

For styret i NFMM, 

 

Carola Grub 

Leder 


