
 

Referat Styremøte i Norsk forening for medisinsk mikrobiolog 
 

Sted: Teams 

Tid: 16.04.2021 kl 10-11 

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

Astri Lervik Larsen, Silje B. Jørgensen 

Frafall: Fabian 

Møteleder: Tore Lier 

Referent: Silje BJ 

 

 

 Tema Ansvar/Frist 

1 Godkjenning av referat: OK 

 

 

2 Forberede årsmøtet 9. juni 

                -innkalling må sendes ut i god tid, så vi må ha på plass 

tittel og format for webinar-delen med AFA 

                -saker til årsmøtet: valg viktigst. Gjennomgang av 

økonomien? Andre saker? 

 

Vi har bedt Dnlf om teknisk bistand. De spør om vi skal ha 

forhåndsregistrering? Det er ikke nødvendig etter vår vurdering. 

 

Tore TS følger opp med tittel på webinaret etter avtale med AFA. 

 

Valgkomitéen er i arbeid.  

 

Økonomi: Einar kan ikke delta, så en annen må legge fram den 

saken. 

Tore L sender 

ut mail nå med 

dato og frist 

for medl. Til å 

melde inn 

saker 

 

Tore TS følger 

opp med afa 

Tore L med 

Dnlf og zoom. 

 

Silje 

forbereder 

sakspapirer til 

årsmøtet 

Einar 

forbereder 

budsjett og 

klargjør 

regnskap. 

3  

Forespørsel fra H.dir om å kunne kontakte NFMM ved behov for 

sakkyndige. Se tekst nederst. Styret er positive til dette og ser ingen 

problemer med dette. 

 

 

Tore L svarer 

Dnlf. 

4 Høringer. 

                - Valg av lokal arrangør for landsstyremøte 2023 

                - Ett medlem og ett varamedlem til Komite for kvinnelige 

legers vitenskapelige innsats 

                - To nye varamedlemmer til komiteen for Fond for 

forebyggende medisin 

                - Høring – utredning om organisering av 

luftambulansetjenesten 

 

 

 

 

 



                - Høring - endringer i helsepersonelloven: autorisasjon av 

naprapater, osteopater, logopeder og paramedisinere 

 

5 

 

Eventuelt: 

 

Fagandsrådsmøte neste uke, Tore L deltar. 

Møte: NSCMID hot topics in covid-19 gratis seminar 9.4., 90 

minutter. – invitasjon kommer på mail via NSCMID. 

 

Dnlfs covid-19 rapport. Lite om mikrobiologi, men noe av det vi 

sendte inn er tatt med. Variantscreeningen kom jo raskt på plass 

fordi vi fortsatt har ressurser til in house metoder. 

Vi kan legge vårt innspill til rapporten på våre sider.  

 

Ny spesialistordning og hva som godkjennes som klinisk tjeneste. 

Mye er lagt opp til lokal vurdering, og det kan slå ut litt tilfeldig. 

Spesialistetskomiteen følger opp. 

 

6 Neste møte 7/5 kl 10. Silje sender innkalling.  

 

 

 

Helsetilsynet har henvendt seg til Legeforeningen med ønske om å 

kunne ta direkte kontakt med våre fagmedisinske foreninger når de har behov for sakkyndige i 

tilsynssaker.   

Tilsynet ønsker å kunne kontakte fagmiljøet (ved de fagmedisinske foreningene) om 

fagpersoner som har riktig og nødvendig kompetanse til å være sakkyndig i enkeltsaker.  

Legeforeningen ser det som positivt at Helsetilsynet ønsker å heve kvaliteten i de sakkyndige 

vurderingene som gjøres i tilsynssaker, og at de ønsker å rekruttere sakkyndige via de 

fagmedisinske foreningene. De fagmedisinske foreningene har god oversikt over hvilke 

ressurser som finnes nasjonalt og er best egnet til å forslå sakkyndige med riktig kompetanse.  

Oppgaven vil i praksis innebære at styret mottar en henvendelse fra Helsetilsynet i en konkret 

sak Styret kan deretter kontakte egnede klinikere, eller eventuelt foreslå for Helsetilsynet å 

kontakte disse direkte.  
  
Det vil bli inngått avtale mellom den enkelte sakkyndige og Helsetilsynet. Vi presiserer at den 

enkelte forening ikke vil være ansvarlig overfor enkeltleger som de foreslår oppnevnt, eller 

overfor Helsetilsynet.   

 

Helsetilsynet vil tilby opplæring i form av kurs for medlemmer som rekrutteres som 

sakkyndig. Arbeidet som sakkyndig honoreres etter statens satser.   

 


