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Å rsrapport for Norsk forening for medisinsk 
mikrobiologi høst 2018-va r 2019 
 

Styrets sammensetning og aktivitet 
 

Styret høst 2018- vår 2019: 
Astrid Wester, leder 
Tore Lier, styremedlem 
Ståle Tofteland, kasserer 
Silje B. Jørgensen, sekretær 
Tore T. Stubhaug, LIS-representant/styremedlem 
Karl-Fabian Julius Åhreberg, styremedlem (vara) 
Einar Weme, styremedlem (vara) 
 
Styret har hatt månedlige møter, fortrinnsvis per telefon. Referater fra styremøtene er 
tilgjengelige på foreningens internettsider. Vi har blant annet jobbet med følgende saker: 
 

1. Oppfølging av prosessen med etablering av ny fagmedisinsk akse i Legeforeningen 
2. Opprettelse av nettbasert mikrobiologiportal 
3. Oppdatering av foreningens hjemmesider på nett 
4. Laget huskeliste for vårmøtearrangører med forslag til rutiner for kompensasjon til 

foredragsholdere 
5. Oppnevning av representanter til spesialistkomiteen og AFA 
6. Gjør kloke valg-kampanjen 
7. Høringsuttalelser er avgitt angående ny smittevernlov og forslag til nasjonale retningslinjer 

for helse- og sosialfagsutdanninger – medisinutdanningen. 
 

 
Styrerepresentasjon ved Legeforeningens møter: 
I januar var styret representert på Dnlfs årlige samling for styreledere i underliggende foreninger. I 
mai 2019 deltok styrets sekretær sammen med representant fra spesialistkomitéen på møte i regi av 
Dnlf om den digitale hverdagen i helsetjenesten og om implementering av ny ordning for LIS-
utdanning. 
 
Aktivitet i Legeforeningens laboratoriemedisinske samarbeidsutvalg: 
Foreningen har to representanter i Legeforeningens laboratoriemedisinske samarbeidsutvalg (LLS), 
der også representanter for fagmiljøene i medisinsk biokjemi, medisinsk genetikk, patologi, klinisk 
farmakologi og klinisk immunologi og transfusjonsmedisin deltar. Representantene fra NFMM har 
vært Silje B. Jørgensen og Tore Taksdal Stubhaug. 
 
Mye av aktiviteten i utvalget hatt å gjøre med innføringen av Norsk Laboratoriekodeverk (NLK), samt 
den medfølgende omleggingen av finansieringsordningen. Gjennom samarbeidet i LLS har vi kunnet 
utveksle ideer om hvordan kodeverket kan brukes og vedlikeholdes best mulig, og også kunnet ta 
opp felles problemstillinger samlet med direktoratet for e-helse, som administrerer kodeverket. 
 
 



 
 

Årsrapport NFMM høst 2018/vår 2019   

Mottakere av reise- og forskningsstipend: 
Reisestipend utland: Einar Tallaksen Weme har mottatt NOK 25 000 for deltagelse ved “The 2019 
Gorgas Course in Clinical Tropical Medicine” som arrangeres fra 28. januar til 29. mars i Lima, Peru. 
Arrangør er University of Alabama, Birmingham, USA. 
Reisestipend Vårmøte er tildelt Gunnhild Kittang, Stavanger universitetssykehus 
Forskningsstipend:  NOK 50 000 ble i år igjen tildelt Øystein Haarklau Johannesen (SIV) for videre 

forskning på Cryptosporidium infeksjon i Etiopia.  

 
 

Aktivitet i andre råd og utvalg med representasjon fra NFMM 
 

Fag- og kvalitetsutvalget (Elisabeth Toverud Landaas, Anne Grete Wågø, Inger Sofie Samdal Vik, 

Elisabeth , Johanne Haugen, Mina Høie). 

- Møter: I KU har vi i løpet av 2018 hatt 3 møter. Ett av disse møtene var første del av dagen 
felles møte med styret. Referater er lagt ut på foreningens hjemmesider. 

- FuNFMM: Har som oppgave å foreslå LIS til Spesialitetskomitéen. Det ble i 2018 behov for én 
ny LIS, så å finne en ny kandidat ble jobbet med og ordnet seg. 

- Øvrige aktiviteter 2018:  
o Forberedelse av et heldags fagmøte om hurtigdiagnostikk og pasientnære analyser, 

som ble avholdt på Gardermoen i februar 2019. 
o Innlegg til Overlegen sommeren 2018. 
o Vi jobber kontinuerlig med å prøve å få best mulig oversikt over viktige momenter for 

kvalitetsarbeid innen medisinsk mikrobiologi. Inkludert i dette har vi vært i kontakt 
med referansegruppene i virologi/serologi og i bakteriologi/mykologi/parasittologi 
og har fått en fast observatørplass på hvert av Strategimøtene. Vi hadde 
representanter til stede på begge av årets Strategimøter, samt på Vårmøtet inkl. 
Årsmøtet. 

o Håndtering av forskjellige mindre forespørsler fra styret (inkl på felles møte) og fra 
kollegaer ellers. 

        

UEMS-representant (Truls Michael Leegaard) 

Truls Leegaard har vært representant for NFMM i UEMS siden opprettelsen av en egen 

seksjon for medisinsk mikrobiologi i 2008. Han har vært styremedlem i Seksjon for medisinsk 

mikrobiologi og deres kontaktperson (Liason officer) mot UEMS seksjon for infeksjonsmedisin 

siden 2013. Han var leder (chair) for arbeidsgruppen for ny utdanningsplan (European 

training requirements) og nytt pensum (curriculum) i medisinsk mikrobiologi fra 2011-2017. 

Ny utdanningsplan (European Training Requirements in Medical Microbiology) ble godkjent i 

2013 og pensum ble også offisielt godkjent av UEMS sentralstyremøte (European Council) i 

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

ferdigstilt. På årsmøtet i 2017 ble Truls Leegaard valgt til leder for en ny arbeidsgruppe som 

skal arbeide for en europeisk eksamen i medisinsk mikrobiologi. Truls Leegaard deltar også i 

CESMA for UEMS SMM, et arbeid som er nyttig for å lære hvordan man etablerer en 

spesialisteksamen. CESMA = The Council for European Specialists Medical Assessment (The 
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CESMA is an advisory body of the UEMS created in 2007 with an aim to provide 

recommendation and advice on the organisation of European examinations for medical 

specialists at the European level). 

Hovedaktiviteter for UEMS seksjon for medisinsk mikrobiologi i 2018 

Det ble avholdt ett styremøte, 9. mars 2018, i Uppsala, Sverige, der agenda til årsmøtet ble 

ferdigstilt. Årsmøtet ble avholdt i Madrid 20. april, dagen før ECCMID 2018. Den viktigste 

aktiviteten i året som er gått er arbeidet mot en europeisk eksamen i medisinsk mikrobiologi. 

Arbeidsgruppen har hatt møter under ECCMID 2018 og i tillegg 5 telefonmøter ila året. Det er 

lagt planer for å ha en forsøkseksamen våren 2020. Denne vil være avhengig av finansiering, 

og det er søkt støtte fra ESCMID til dette.   

Se hjemmesiden til UEMS Section of Medical Microbiology for ytterligere opplysninger: 

https://uems-smm.eu/uems-smm/ 

CESMA: https://www.uems.eu/areas-of-expertise/postgraduate-training/cesma 

 

Multidisciplinary Joint Committee on Infection Control (Maria Vandbakk-Ruther, representant for 
både NFMM og NFIM) 

Maria har deltatt på møter i mai 2018 og mars 2019.  
 

Formålet med MJV IC er som følger: 
“The main objective is to define European standards of medical education and training in 
Infection Control. 

• The availability of European Infection Control core competencies is a cornerstone for 
harmonizing infection prevention and control training and education in Europe. 

• Proposed MJC on Infection Control would ensure that part of curriculum and European 
Training Requirements pertaining in IC in both ID and MM specialties are structured in a 
similar way. 

• As a next step, this MJC in IC will plan to set up a European Certificate in Infection Control for 
medical specialists. 
The scope of MJC IC is education of European Medical Specialties. Their own core curriculums 

should incorporate IC standards in which most of the specialties have little/no competencies. 

The objective of MJC IC is not to create a new specialty, but to give support to all the medical 

specialties on IC competencies, of course on the basis of an European standard (ECDC, EUCIC, 

etc).“ 

 

APMIS redaksjonsrepresentant (Arnfinn Sundsfjord) 

Rapport fra editorial meeting i APMIS april 2019: Det er god stemning med stigende impact 

factor (forventet 2.2 i 2019). Det er opprettet APMIS twitter-konto med betydelig økning i 

antall følgere etc. I samarbeid med forlaget Wiley arbeides det systematisk med open access 

(OA) som jo har stor oppmerksomhet i Norge. Det er derfor hyggelig å kunne meddele har 

https://uems-smm.eu/uems-smm/
https://www.uems.eu/areas-of-expertise/postgraduate-training/cesma
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Norge inngått avtale med Wileys slik at APMIS fra 1 april 2019 har fastprisavtale for OA for 

norske forskere. Det var totalt 114 artikler fordelt på 12 nummer i 2018. Jeg reviewet 27 

artikler i 2018 og scorer godt internt på antall/responstid. Vi har høy rejection rate og satser 

på stadig høyere kvalitet. Jeg tok også initiativ til å få skandinaviske forskere til å bruke 

APMIS som plattform for reviewartikler fra sitt forskningsmiljø herunder omskrevne 

introduksjoner fra doktorgrader. 

 

Nettundervisningsutvalg (Einar Nilsen, Truls Michael Leegaard, Didrik Vestrheim) 

I løpet av 2018 ble det gjennomført 17 nettundervisninger. En undervisningstime ble avlyst. 

Det er registrert 20 deltagende laboratorier/avdelinger i nettundervisningen. 

Nettundervisningsutvalget har fordelt ansvar for undervisning og møteledelse, og bidratt til å 

sette sammen program. Utvalget reviderer også emnelisten ved behov. I de siste sesongene 

har det kun vært frie emner i nettundervisningen, og emnelisten har derfor ikke vært 

oppdatert. Koordinering, og arbeid knyttet til den praktiste delen av undervisningen 

(påminnelser til foredragsholdere, møteledere og deltagere, tekniske problemløsning etc) 

utføres av Avdeling for kompetanseutvikling, Oslo Universitetssykehus (kontaktperson Malin 

Vik Malnes).  

https://spesialisthelsetjenesten.no/nettundervisning/medisinsk-mikrobiologi 

 

 

Tuberkulosekomiteen (Heidi Syre) 

Faglig referansegruppe for nasjonalt vaksinasjonsprogram (Veselka Petrova Dimova-

Svetoslavova). 

Styringsgruppen for HIV kvalitetsregister (Anne-Marte Bakken Kran) 

Arbeidsgruppen for antibiotikaspørsmål (AFA) NFMM-representant (Ingvild Haugan oppnevnt fra 

april 2019). 

Rådgivningsgruppe for cervix-screening programmet (Didrik Vestrheim) 

Hepatitt C veileder (Susanne Dudman og Rikard Rykkvin) 

Pris-og stipendkomite: (Ingeborg Åberge , Olav Natås, Karianne Wiger) 

Redaksjonsgruppen for NFMM brukerhåndbok (Andreas Lind, Elisabeth Toverud Landaas, Aina 

Borgersen, Miriam Sare, Marit Ebbesen, Ingvild Haugan)      

NSCMID-styrerepresentant (Jan Egil Afset) 

NSCMID medlem i study group intestinal protozoa (Patricia Campbell) 

https://spesialisthelsetjenesten.no/nettundervisning/medisinsk-mikrobiologi
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NSCMID medlem i study group Clostridium difficile (André Ingebretsen) 

NFMM representanter til Medisinsk Arbeidsgruppe for Smittevern i spesialisthelsetjenesten 

(MASS) Andreas Radtke, Dorthea Hagen Oma, Heidi Espvik (vara) 

Valgkomité (Andreas Christensen, Sølvi Noraas, Nils Grude) 


