
Styremøte NFMM 
Tid: 29.10.2021, kl. 10-11 
Sted: teams 
Til stede: Tore Lier, Einar Weme, Kristine Berg, Silje Jørgensen 
Fraværende: Tore Stubhaug, Kyrioakos Zaragkoulias, Andreas Lind 
Møteleder: Tore Lier 
Referent: Silje Bakken Jørgensen 
 
Sak 1 Godkjenning av referat siste styremøte 
Referat godkjent. 
 
Sak 2 Oppsummere Vårmøtet 
Det går mot et lite underskudd.  
 
Sak 3 Følge opp saker fra siste styremøte 

 Melde inn sak fra NFMM til Faglandsrådsmøtet? Etiske vurderinger rundt helsearbeideres 
plikt til å jobbe under pandemi med mangelfullt smittevernutstyr er en mulig problemstilling. 
Det kan komme pandemier med farligere agens enn covid-19 (tenk f.eks. MERS-CoV med 
case fatality rate 20 % etc.) 

 Dialog med NFIM angående industriens deltagelse på Vårmøtet. Vi vil spørre om de har noe 
prinsipielt vedtak angående dette, ettersom det har variert oppigjennom om vi har hatt 
utstillere eller ikke.  tilbakemelding på om de tok opp denne saken ? Tore sender sak yil NFIM 
o spør samtidig om de har behandlet sak om honorering. 

 
Sak 4 Status Mikrobiologiportalen  
FHI ved Astrid Wester og Rikard Rykkvin vil være redaktører for metodekatalogdelen av 
Mikrobiologiportalen. 
 
Sak 5 Informasjon: bekymringsbrev om IVD til HOD  
Brev er utformet av Laboratorienes samarbeidsråd og signert av Fagstyret i Dnlf og oversendt til 
HOD. 
 
Sak 6 Høringer 
Ingen vi finner interessante for oss nå. 
 
Sak 7 Eventuelt 

- Vi er bedt om å oppnevne ny representant til nasjonal tuberkulosekomité. Hans Johnny 
Schelderup Nilsen fra St. Olavs hospital har sagt ja. 

 
- NFIM har gitt Dag Henrik Reikvam, overlege ved OUS, oppdraget med å lede arbeidet 

med revisjon av Nasjonal veileder om hepatitt B. Det ønskes at mikrobiologer deltar i 
arbeidsgruppen, og Rikard Rykkvin og Svein Arne Nordbø har takket ja, som 
representanter fra NFMM 

 
Neste styremøte blir 26. november 2021 kl. 10-11 på Teams. Dersom fredag formiddag er et 
vanskelig møtetidspunkt for noen, vil vi gjerne bytte tid. Si ifra om det er ønskelig. 


