
Referat kombinert styremøte og møte i fag- og kvalitetsutvalget for NFMM 

Tid: 29.9.2021 kl., 14.30-16.00 

Sted: Fleischers hotell, Voss og Teams 

Til stede: Tore Lier, Einar T. Weme, Kirsten P. B. Strand, Andreas Lind, Fabian Åhrberg, Kyriakos 

Zaragkoulias, Liv Tverrelv, Mina Høie 

Fraværende: Tore T. Stubhaug og Kristine K. Berg fra styret og fra fag- og kvalitetsutvalget Elisabeth 

Landås (permisjon), Hanne Margrete Gilboe og Åshild Marvik-Rødland. 

Saker 

1. Presentasjonsrunde. 

2. Konstituering av styret:  

Tore Lier, leder 

Silje B. Jørgensen, sekretær 

Kristine Berg (vara), LIS-representant 

Andreas Lind, nettredaktør 

Einar Weme, kasserer 

Tore T Stubhaug, medlem i Laboratorienes samarbeidsråd sammen med leder 

Kyriakos og Kristine er styremedlemmer.  

3. Konstituering av fag- og kvalitetsutvalget. LIS-medlemmene i utvalget utgjør FuNFMM og 

foreslår/velger representanter til Dnlfs Faglandsråd som møtes en gang i året. Faglandsrådet 

velger Fagstyret som igjen har representanter i Sentralstyret i Legeforeningen.  

Det bør velges en leder for fag- og kvalitetsutvalget fram til Elisabeth er tilbake. Mina Høie 

tar ansvar for å kalle inn til neste møte. 

 

4. Diskusjon om foreningens arbeid med pandemien. Kronikk om pandemiberedskap og IVDR er 

under arbeid fra OUS, og det rettes også en tilsvarende bekymringsmelding til HOD fra 

Laboratorienes samarbeidsråd. Laboratoriene bidrar også med innspill til FHIs arbeid om 

bedring av beredskap i laboratorienettverket/FHI.  

 

5. Skal industrien være til stede på Vårmøtet? Rart at det er ulikt fra gang til gang. Vi spør om 

NFIM om de har en prinsipiell beslutning, slik vi har om at de ikke skal delta. 

 

6. IVD brev til HOD fra Laboratorienes samarbeidsråd. Tore L informerte. 

 

7. Faglandsrådsmøtet i april. Tore L er vår representant. Har vi saker vi mener bør tas opp, som 

har bred interesse i mange fagmedisinske foreninger? Forslag: Antibiotikaresistens, 

helsearbeideres plikt til å jobbe i pandemi og med lite smittevernutstyr er mulige temaer. 



 

8. Skal vi ha nytt vintermøte? Forrige møte var på Gardermoen og omhandlet pasientnære 

tester. Intensjonen har vært å ha slike dagsmøter ca. annet hvert år. Fag- og 

kvalitetsutvalget diskuterer behov/ønsker/aktuelle tema og følger opp. 

 

9. Pasientnære analyser: Anbfelingen som fag- og kvalitetsutvalget har laget er lite kjent og bør 

sendea ut på nytt til labene, legges ut i MikInfo hvis så ikke allerede er gjort. Skal også legges 

på hjemmesiden (Silje BJ gjør dette). Referansegruppemøtet for mirkobiologi i november bør 

også gjøres kjent med verket. 

 

10. Status Gjør kloke valg. Utarbeidet av fag- og kvalitet, men usikkert om våre forslag er meldt 

inn til kampanjen. Kirsten tar rede på status. 

 

11. Brukerhåndboken er klar til å rulles ut. Andreas L har vært redaktør for brukerhåndbok delen. 

Metodekatalogen er det uklart hvem som drifter videre og er redaktør for. Skal FHI fortsatt 

ha noe ansvar for den? Andreas ønsker ikke å være redaktør for den delen, men Tore T eller 

Rikard Rykkvin er mulige kandidater til det. Andreas avklarer med FHI (Astrid Wester og 

Rikard Rykkvin) om de skal ha noen redaktør-rolle for metodekatalogen. 

 

Neste møte 29. oktober kl. 10-11 på Teams. 

 


