
Referat styremøte i Norsk forening for medisinsk mikrobiologi 
Sted: Teams 
Tid: 15.01.2021 kl. 10.00-11.00 
Innkalt: Tore Lier, Tore T. Stubhaug, Fabian Åhrberg, Einar Weme, Andreas Lind, Astri Lervik Larsen, 
Silje B. Jørgensen 
Frafall: Andreas Lind 
Møteleder: Tore Lier 
Referent: Silje B. Jørgensen 
 

 Tema Ansvar/ 
frist 

1 Gjennomgang av saksliste.   

2 Godkjenning av referat fra 20.11.20. Godkjent.  

3 A. Valg i fagaksen 2021-23.  NFMM har anledning til å komme med 
forslag på både spesialist og LIS til fagstyret. Vi kan også foreslå 
representanter fra fagaksen til landsstyret i Legeforeningen. Tore L 
har spurt Fuxx/FuNFMM, men de var ikke interessert i å foreslå egen 
kandidat. 

B. Valg til sentralstyre 2021-23. På landsstyremøtet skal det velges:  
• president 
• visepresident 
• 7 øvrige medlemmer til sentralstyret 
• 3 varamedlemmer til sentralstyret  

 

Tore L 
sender e-
post og 
inviterer 
NFMM-
medl. til å 
foreslå eller 
melde sitt 
kandidatur. 

4 Rådet for legemiddelinformasjon med ankenemnd 2021-23. Det var ønsket 
kandidat med bakgrunn fra farmakologi. Ble ikke sendt inn forslag til 
representant fra NFMM. 
  

Til 
orientering 

5 Arbeidsprogram fagaksen 2021-23. Forslag til hva fagstyret skal sette på 
dagsorden. NFMM foreslo å legge til to punkter under e-helse; bedre 
elektronisk samhandling mellom RHF’ene, samt behov for 
smittesporingssystemer som man kan jobbe inn i fra flere sykehus og 
dokumentere når vi har utbrudd eller smittesporing som er 
virksomhetsovergripende. 
 

Til 
orientering 

6 Høring under arbeid: Innspill til høring- forlengelse av midlertidig lov om 
isolering. 
 
Vi vil foreslå endringer merket med rødt: 
Vi vil bemerke at covid-19 er navnet på sykdom forårsaket av viruset SARS-
CoV-2. Begrensningene som innføres er for å forebygge smitte med viruset 
SARS-CoV-2, ikke bare begrense bevegelsesfriheten til personer som viser 
tegn til sykdommen covid-19. Dette fordi det nå er klart at smitten også kan 
spres fra friske bærere av viruset. Vi vil derfor foreslå følgende endringer: 
Kongen kan for å forebygge eller motvirke overføring av SARS-CoV-2 gi 
forskrifter om isolering og andre begrensninger i bevegelsesfrihet for 
personer som er smittet av, eller etter en faglig vurdering antas å være 
smittet av, SARS-CoV-2. Det samme gjelder for personer som har økt risiko 
for å være smittet av SARS-CoV-2 etter nærkontakt med smittet eller antatt 
smittet person. I forskriftene kan Kongen fastsette nærmere krav til 

Silje fullfører 
og sender 
inn. 



undersøkelser i forbindelse med eller til erstatning for isolering eller andre 
begrensninger i bevegelsesfriheten. 
 
Det tilføyes kommentarer på at forskriften bør åpne for at personer som er 
isolert pga. smitte kan besøke pårørende i livets sluttfase dersom sykehuset 
kan legge til rette for dette og transport til og fra hjemmeisolering kan skje 
på en trygg måte. 

7 Høringer, besvart 

 Vi har sendt innspill Legeforeningens erfaringsrapport fra 
pandemihåndtering 2020. Fikk meget god tilbakemelding fra Dnlf. 

 

Til 
orientering 

8 Høringer, ikke besvart: 
Høring – endringer i spesialitetsforskriften 
Høring – Landstyremøte Dnlf 2021, innspill til agenda 
Høring -  NOU Private aktørers rolle i velferdstjenestene, del I og II 
 

Til 
orientering 

9 Endringer i rollene i spesialistkomitéen.  Einar/Fabian 

10 Årshjulet 
Minne valgkomitéen om dens plikter. 
Knytte kontakt til Vårmøtekomitéen og følge opp planleggingen. 
Dnlfs lederseminar – ikke fått innkalling, antas utsatt.  

 
Tore L 
Einar 

11 Eventuelt.  

Styremøter på Teams: kluss med innkalling nå. Alle har ikke egen Teams-
bruker fra Legeforeningen. Silje innkaller framover og sender da lenke til 
teams-møtet i outlook-innkallingen. Hvis man da skal delta via egen telefon 
må man videresende lenken til privat e-post. Hvis man oppretter Teams 
bruker via Legeforeningen kan man gå rett inn i møtet fra Teams-appen på 
telefonen. Dokumenter som lagres på Teams er kun tilgjengelige for de som 
har Teamskonto fra Dnlf. 

 

 
 
 
Silje 
 
 
 

 Neste møte: 19. februar 2021, 10-11 Teams.  

 


