
 

Referat Styremøte i Norsk forening for medisinsk mikrobiolog 
 

Sted: Teams 

Tid: 19.02.2021 kl 10:11 

Innkalt: Tore Lier, Tore T. Stubhaug, Fabian Åhrberg, Einar Tollaksen Weme, Andreas Lind, 

Astri Lervik Larsen, Silje B. Jørgensen 

Frafall: Andreas, Tore S, Fabian.  

Møteleder: Tore Lier 

Referent: Einar Tollaksen Weme 

 

 

 Tema Ansvar/Frist 

1 Godkjenning av referat: OK 

 

- 

2 Ingen har meldt seg til sentralstyret eller fagstyret etter felles mail. 

 

- 

3 Dokumenter til skylagring (kun for styret): 

Tore L har lagt inn Regnskapspapirer 2019 og statuetter for stipend. 

Einar sender Årshjul til Tore L, og Silje sender div Sunnsoft-

dokumenter som Tore L legger inn  

Einar 

Tore 

Silje 

4 Hele styret er på valg: 

Einar kan fortsatte som kasserer 

Astri L ønsker ikke å fortsette 

Silje kan fortsette.  

Tore L kan fortsette, men overlater gjerne lederposisjonen til noen 

andre.  

Tore L sender ut mail til styret og hører hvem som kan tenke seg å 

fortsette. Valgkomiteen har ansvar for å følge opp.  

 

Fag- og kvalitetsutvalget: Tore L informerer valgkomiteen om hvem 

som er på valg.  

Tore 

5 Vårmøtet planlegges på Voss 30/9-1/10. Hvis det ikke kan avholdes 

fysisk blir det ikke online.  

Styreperioden er fra September, det må derfor holdes årsmøte og 

valg online i mai/juni.   

- 

6 Stig Kringen ringte fra Tidsskiftet. Ønsker å skrive noe om faget 

mikrobiologi, uklar bestilling (eksempelvis krav til moderne 

mikrobiologi, svartid/åpningstider. Endringer etter covid) 

Andreas om hurtigdiagnostikk? 

Truls om europeisk eksamen? 

Tore L sender Kringen navneforslag 

Tore 

7 Høringer og div.  

 Høring - NOU 2020:16 Levekår i byer - Gode lokalsamfunn 

for alle, ikke besvart 

 Høring – NOU 2020: 13 Private aktører i velferdsstaten, ikke 

besvart 

Tore 



 Innspill av kandidater til Legeforeningens forskningsutvalg. 

1/8 representanter skal være fra små fagmedisinske 

foreninger. Tore spør Arnfinn Sundsfjord og Jørgen 

Bjørnholt. 

8 Eventuelt:  

EUCAST har div anbefalinger som står i motsetning til nasjonale 

anbefalinger, f eks aminoglykosider. Viktig å styrke/finansiere AFA. 

Behov for møte med AFA om hvordan man forholder seg til 

ulikheter mellom EUCAST og vanlig praksis.  

Faglig møte med AFA i forkant av årsmøte? Årsmøtet kan 

gjennomføres rask; lite aktivitet i 2020. Silje henvender seg til AFA.  

 

Silje 

9 Neste møte 19/3 kl 10. Silje sender innkalling.  

Det må da avklares flere detaljer om årsmøtet.  

 

 

 

 

 


