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Styret 2015-2017: 

Astrid Louise Wester, leder 

Aasmund Fostervold, styremedlem 

Hans-Johnny Schjelderup Nilsen, styremedlem 

Joakim Øvrebø, styremedlem Ståle Tofteland, kasserer 

Silje B. Jørgensen, sekretær 

Sara Debes, LIS-representant/styremedlem 

 

 

Valgkommité 2015 – 2017: 

Andreas Christensen, Sølvi Nordaas, Nils Olav Hermansen 

 

Nettundervisningsutvalget 2015-2017: 

Truls Michael Leegaard, Didrik Vestrheim, Einar Nilsen 

 

Fagutvalget 2015-2017: 

Heidi Syre, Kristine Lillebø, Anne Marte Bakken Kran, Niclas Raffelsberger 

Fagutvalget arrangerte møte på Gardermoen 5. februar 2016. Tema var «Legerollen i framtidas 

mikrobiologi». Godt oppmøte fra hele landet. 

 

Kvalitetsutvalget 2015-2017: 

Mina Høie, Johanne Haugen, Inger Sofie Samdal Vik, Anne Torun Mengshoel 

 

Stipendkomitéen 2015-2017: 

Olav Natås, Ingeborg Aaberge 

 

MASS-representanter fra NFMM: 

Andreas Radtke, Dorthea Hagen Oma, Torni Myrbakk (vara). 

Medisinsk arbeidsgruppe for smittevern i spesialisthelsetjenesten (MASS, tidligere MASH) fikk 

nytt mandat etter årsmøtet i 2016. MASS har konstituert seg, og oppnevnt Per Espen Akselsen 

som norsk representant i European Comittee on Infection Control (EUCIC). MASS har fått 

oppgaven med å framsette et begrunnet forslag til Dnlf om at det opprettes et eget 

kompetanseområde for smittevern.  

 

Redaksjonskomitéen felles laboratoriehåndbok for mikrobiologi: 

Aina Borgersen, Andreas Lind, Elisabeth Landaas, Marit Helen Ebbesen og Astrid Wester. Carola 

Grub har trukket seg som leder for komitéen. 

 

NFMM representant til ulike komiteer og grupper: NORM 

NORM Fagråd: Aasmund Fostervold 

NSCMID study group on intestinal protozoan diagnostics: Patricia Merckoll 
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NSCMID study group on Clostridium difficile: André Ingebretsen 

NORHIV: Anne Marte Bakken Kran 

AFA: Dagfinn Skaare, Christoffer Lindemann, Truls M. Leegaard og Martin Steinbakk -> Didrik 

Vestrheim og Karianne W. Gammelsrud, Iren Løhr. 

AFA-hospitant: Miriam S. Ledaal 

APMIS: Arnfinn Sundsfjord 

Tuberkulosekomitéen (FHI): Heidi Syre 

Dnlf hepatitt B veileder: Regine Barlinn 

Dnlf hepatitt C veileder: Rikard Rykkvin 

Kreftregisterets faglige rådgivningsgruppe for livmorhalsprogrammet: Martin Steinbakk -> 

Didrik Vestrheim 

 

Styret har jobbet med følgende saker høsten 2016 og våren 2017: 

 

1. Norsk laboratoriekodeverk (NLK).  

a. I etterkant av at representanter fra Dnlf fagmedisinske foreninger var utelatt i den nye 

organiseringen av Direktoratet for e-helse sitt arbeid med NLK, opprettet lederne i de 

laboratoriebaserte fagmedisinske foreningene det såkalte Laboratorielegers 

Samarbeidsforum (LLS) i Dnlf. I tillegg til lederne, har man knyttet til seg utvalgte 

medlemmer som har hatt sentrale roller inn mot e-Helse i NLK-arbeidet. NFMM-leder har 

deltatt ved de aller fleste møtene. Primærfokus har vært å forsøke å få e-Helse i tale for å 

bedre kvaliteten i NLK. I tillegg har NFMM-leder agert som LSS-representant i uformelle 

møter med e-Helse, hvor også Dnlf-sekretariatet har vært til stede.  LSS har også tatt til 

orde for et årlig møte hvor alle «underforeningene» i LSS deltar, med fokus på f.eks NLK, 

men også andre tema slik som ledelse og drift av lab-virksomhet i spesialisthelsetjenesten. 

NFMM-styret har vært litt lunkne til dette, da vi opplever nærmere fellesskap med 

infeksjonsmedisinsk forening enn med de laboratorie-fagmedisinske foreningene, og 

ønsker å opprettholde et nært samarbeid med dem. Likevel erkjenner vi at samarbeide 

innen laboratoriefagene også er nyttig og bra. 

b. Styret søkt og fikk tilslag på totalt 300.000 NOK fra Dnlf fond for kvalitet og 

pasientsikkerhet til å opprette det som i søknaden ble kalt en norsk mikrobiologiportal. 

Det er fremarbeidet en avtale med ledelsen ved Område for smittevern, miljø og helse ved 

Folkehelseinstituttet om å fornye software-plattformen for Metodekatalogen (på Mikinfo), 

samt utarbeide en søkbar oversikt over mikrobiologi-koder i NLK. Begge disse 

elementene skal knyttes opp mot den kommende Brukerhåndboka. Hovedinnholdet i 

denne avtalen er at NFMM bekoster opprettelsen av dette «tre-søylede» redskapet, men 

FHI tar den videre driften. Publiseringen knyttes opp mot FHI (forhåpentligvis via 

Helsebiblioteket). Avtale med Sunnsoft er under utarbeidelse. 

2. Høringsuttalelser fra NFMM til Dnlf er avgitt angående: 

Høringsutkast fra Helsedirektoratet om nye læringsmål for de medisinske spesialitetene 

Høringsutkast fra Helsedirektoratet om ny forskrift om spesialistutdanning 

Høringsutkast fra FHI: Oppfølging av legemiddelmeldingen - utredning av spørsmål 

knyttet til vaksiner og vaksinasjon 
Høringsutkast fra Helsedirektoratet om Nasjonal faglig retningslinje for håndtering av 

CBRNE-hendelser med personskade 

3. Deltakelse ved årlige Dnlf-møter 

a. Lederseminar mars 2016 og mars 2017, med hovedtemaer: ledelse, økonomi, e-fornying 

i spesialisthelsetjenesten. 

b. Spesialitetsrådets seminar om spesialistutdanningen mai 2017, med hovedtema 

utarbeidelse av de nye spesialistreglene og styrkning av den fagmedisinske aksen i Dnlf. 
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c. FaMe-seminar november 2016. 

 

NFMM-styret utnevnte Pål Jenum som foreningens representant på FHIs møte om endring i 

kriteriene for rubella-antistoffscreening av gravide. 
 

 

Innkomne rapporter fra ulike NFMM-komiteer og representanter: 

 

NORM fagråd (Aasmund Fostervold): Fagrådets mandat er i hovedsak: «Fagrådet skal haldast 

informert om, og kan uttale seg om, saker i NORM av fagleg karakter. NORM sentralt skal vektlegge 

Fagrådets meining i faglege spørsmål.» (1). Dette innebærer bl.a. kommentarer og innspill til NORM-

opplegg og NORM-rapport. Fagrådet gir også sin vurdering og rangering av søknader om 

forskningsmidler fra NORM. Det har i 2016 vært avholdt møter 10. mars og 20. oktober. 

Møtereferatene ligger tilgjengelig under fagrådets fane på NORM’s hjemmeside. 

1) https://unn.no/fag-og-forskning/norm-norsk-overvakingssystem-for-antibiotikaresistens-hos-mikrober under fane 
«Fagrådet» 

 
 

Rådgivningsgruppen for livmorhalsprogrammet (Didrik Vestrheim) har arbeidet med revisjon 

og videreutvikling av kvalitetsmanualen for livmorhalsprogrammet. Algoritmene for 

livmorhalsprogrammet har vært diskutert. Screeningalgoritmen for cervixcytologi bør gjøres 

mer lik algoritmen for HPV-test som primærscreening, men midlertidige endringer er ikke 

ønskelig. Bruk av HPV-test på klinisk indikasjon har også vært diskutert. Problemstillinger 

knyttet til kvalitetssikring og rutiner har også vært diskutert.   

UEMS seksjon for medisinsk mikrobiologi 2016-17: Truls Leegaard har vært representant for 

NFMM i UEMS siden opprettelsen av en egen seksjon for medisinsk mikrobiologi i 2008. Han har vært 

styremedlem siden 2013, kontaktperson (Liason officer) mot UEMS seksjon for infeksjonsmedisin, og 

leder (chair) for arbeidsgruppen for et nytt pensum (curriculum) i medisinsk mikrobiologi fra 2011-

2017. Denne arbeidsgruppen ble avsluttet på årsmøtet i 2017 pga at pensum er vedtatt. På årsmøtet 

i 2017 valgt til leder for en ny arbeidsgruppe som skal arbeide for en europeisk eksamen i medisinsk 

mikrobiologi. 

Hovedaktiviteter i 2017: 

- Det ble avholdt ett styremøte i februar 2017 i Wien. Der ble Årsmøtet forberedt og agenda til 

Årsmøtet ferdigstilt. Årsmøtet ble avholdt i Wien 21. april dagen før ECCMID 2017.  

- Den viktigste aktiviteten i året som er gått er at det nye curriculum (pensum) i medisinsk 

mikrobiologi nå er godkjent av de fleste nasjonale mikrobiologiske foreninger i Europa, og ble 

godkjent på årsmøtet til UEMS-SMM på årsmøtet i Wien. Det nye pensumet vil høsten 2017 

bli presentert til UEMS sentralorgan for endelig godkjennelse.  

- Fordi man nå har definert hva faget inneholder (pensum er godkjent) kan man begynne 

arbeidet mot en europeisk eksamen i medisinsk mikrobiologi. På Årsmøtet ble det derfor 

vedtatt å opprette en arbeidsgruppe som skal jobbe med dette.  

- Mange andre land har to medlemmer, og det hadde på sikt vært ønskelig med ytterligere en 

norsk kandidat til arbeidet i UEMS. DNLF støtter imidlertid kun en kandidat økonomisk. 

https://unn.no/fag-og-forskning/norm-norsk-overvakingssystem-for-antibiotikaresistens-hos-mikrober
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Arbeidsgruppen for antibiotikaspørsmål (AFA): Dagfinn Skaare (leder), Christoffer Lindemann 
(sekretær/nestleder), Truls M. Leegaard, Iren H. Löhr og Martin Steinbakk. I tillegg var Miriam Sare 
Ledaal hospitant.  
AFA er et uavhengig faglig utvalg organisert under Helsedirektoratet og avholdt fire møter i 2016. 
AFA samarbeider med norske, skandinaviske og europeiske miljøer for oppdatering og utvikling av 
metoder for og tolkning av resistensbestemmelse bl.a. gjennom deltagelse i EUCAST og NordicAST. I 
2016 var AFA også medarrangør av kurset "Antibakterielle resistensmekanismer, metoder for 
påvisning, tolkning og klinisk betydning" i Tromsø, og "Nasjonal konferanse om antibiotikaresistens 
og infeksjoner i helsetjenesten" på Gardermoen. 
Christoffer Lindemann er AFAs representant i EUCAST Steering Committee og General Committee og 
deltok på fem møter i 2016. Dagfinn Skaare, Truls M. Leegaard og Iren H. Löhr representerte AFA i 
NordicAST, som avholdt fire møter i 2016 og dessuten arrangerte resistensworkshop i Gøteborg. 
Dagfinn Skaare inntrådte som leder i NordicAST fra 1. juni 2016, og Iren H. Löhr er vitenskapelig 
sekretær. 
Årsrapporter er tilgjengelige på https://unn.no/fag-og-forskning/arbeidsgruppen-for-
antibiotikasporsmal-og-metoder-for-resistensbestemmelse-afa, www.nordicast.org/arsrapporter og 
www.eucast.org/documents/reports/. 
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