
Styremøte NFMM 
Tid: 03.12.2021, kl. 10-11 
Sted: teams 
Til stede: Tore Lier, Kristine Berg, Silje Jørgensen, Kyrioakos Zaragkoulias 
Fraværende: Tore Stubhaug, Andreas Lind, Einar Weme 
Møteleder: Tore Lier 
Referent: Silje Bakken Jørgensen 
 
Sak 1 Godkjenning av referat siste styremøte 
Referat godkjent. 
 
Sak 2 Oppfølging av saker fra forrige styremøte 

a) Melde inn sak fra NFMM til Faglandsrådsmøtet. ‘Helsearbeideres plikt til å jobbe 
i pandemi’ ble meldt inn fra NFMM som mulig tema. 

b) NFIM’s holdning til refusjon av foredragsholdere samt industrideltakelse på 
Vårmøtet. Årsmøtet NFIM vedtok å følge vårt forslag til retningslinjer vedrørende 
refusjon av foredragsholdere til Vårmøtet. Retningslinjene legges ut på 
hjemmesiden.  

c) Industrideltagelse på Vårmøtet skulle tas opp i styremøte NFIM. 
 

Sak 3 Henvendelse fra Medisinsk Arbeidsgruppe for smittevernleger i spesialisthelsetjenesten 
(MASS) som ønsker å fortsette arbeidet versus Legeforeningen med å få opprettet smittevern som et 
såkalt kompetanseområde. Dette er et ledd for å få til muligheten til formalisert kompetanse for 
smittevernleger. MASS ønsker en støtteerklæring fra NFMM for å jobbe videre med dette. Se vedlagt 
brev fra MASS. For interessens skyld vedlegges også mandatet til MASS. NFIM har gitt 
støtteerklæring med denne formulering: 
NFIM støtter forslag som skissert i dokument «211105_Kompetanseområdet_smittevern_endelig» 
med mål om opprettelse av et kompetanseområde smittevern. NFIM ber Medisinsk Arbeidsgruppe 
for smittevernleger i spesialisthelsetjenesten (MASS) å stå for den den kontinuerlige oppfølgingen av 
forslaget med Legeforeningen og rapportere relevante utviklinger til styret i NIFM. 
 
NFMM vedtar følgende: 
‘NFMM støtter forslag fra medisinsk arbeidsgruppe i spesialisthelsetjenesten (MASS) med mål om 
opprettelse av et kompetanseområde smittevern, ref. dokument 
«211105_Kompetanseområdet_smittevern_endelig». NFMM ber MASS å stå for den den 
kontinuerlige oppfølgingen av forslaget med Legeforeningen og rapportere relevante utviklinger til 
styret i NFMM.’ 
 
Tore sender vedtaket til MASS. 
 
Sak 4 Forespørsel om forslag på representanter til arbeidsgruppen (spesialist og LIS) og 
ressursgruppen for underveisrapport av fagaksen i Legeforeningen. Vi har ingen forslag nå. 
 
Sak 5 Høringer 
Ingen vi har funnet av interesse siden forrige møte. 
 
Sak 6 Eventuelt:  

a) Sammenslåing av NSCMID og Vårmøte når det er i Norge (ca. hvert fjerde år)? Styret synes 
dette er en god idé. Tore melder tilbake til NFIM. 

b) Flere nettredaktører? Kristine og Kyriakos kan begge tenkte seg å bidra. Kristine kontakter 
Dnlf for å få instruksjoner. 



c) Fag- og kvalitetsutvalget arrangerer ikke vintermøte i 2022. De har sendt over sine forslag til 
Gjør kloke valg-kampanjen. 

d) Det nye styret er nå registrert i Brønnøysundregisteret.  
 
Neste møte blir  
Fredag 28.1.2022 kl. 10-11. 
 


