
Styremøte NFMM 
Tid: 28.01.2022, kl. 10-11 
Sted: teams 
Til stede: Tore Lier, Kristine Berg, Silje Jørgensen, Kyrioakos Zaragkoulias, Tore Stubhaug 
Fraværende:, Andreas Lind, Einar Weme 
Møteleder: Tore Lier 
Referent: Silje Bakken Jørgensen 
 
Sak 1 Godkjenning av referat siste styremøte 
Referat godkjent. 
 
Sak 2 Nettsidene til NFMM 
Hvilket innhold skal det være. Hva skal oppdateres. Kristine vil framover legge ut 
styremøtereferatene så fort de er godkjent. Det ligger nå en facebooklenke der som ikke er til vår 
facebookside (vi har ingen slik). Diskusjon ang. om vi vil opprette en facebookside. Det kan være en 
enkel måte å dele informsajon med medlemmene, men vi ønsker ikke at medlemmene skal måtte 
være på facebook for å interagere med oss, så da må det være parallelt med at hjemmesiden 
oppdateres. Vil kreve administratorer. 5. og 6. mai konferanse om persontilpasset medisin i Tromsø. 
Legges ut påmeldingslenke på NFMM hjemmeside. 
 
 
Konklusjon: Kristine fjerne en del utdaterte lenker, legger inn nye lenker til ECMID og NSCMID på 
forsiden, og legger fortløpende inn styremøtereferater. Legg gjerne inn bilde i din profil hos Dnlf! 
 
Sak 3 Kloke valg 
Fag- og kvalitet tok opp igjen tråden som har ligget en stund. De har hatt to anbefalinger ute til 
høring hos foreningen for allmennmedisin og for gynekologi og har gjort justeringer. Anbefalingene 
er sendt Kloke valg i legeforeningen.  
 
Sak 4 Nye nasjonale rekvirentkoder i nasjonalt adresseregister. Adresseregisteret (nhn.no) 
Når man skal sende svar på tvers av regionene, så kan man ikke bruke lokale rekvirentkoder. Dips har 
nå abonnert på «nasjonalt adresseregister» hvor det ligger nasjonale rekvirentkoder. Det er veldig 
ulikt hvrodan helseforetakene har inndelt sine sykehus og avdelinger i dette registeret, skiller ikke på 
poliklinikk/sengepost etc. Dette har gitt klager på fakturering (som er ulik for sengepost og 
poliklinikk). 
Det burde være mulig for laboratorier å rekvirer og få svar seg imellom, men IKT-systemene er ikke 
laget for dette.  
 
Konklusjon: 
Tungvint og modent for forbedringer, men det nå nok komme etter andre satsninger. Kanskje vil den 
nye laboratoriedatabasen som direktoratet for e-helse jobber med (NILAR). Tore T. Stubhaug fra SiV 
og styret er med i referansegruppen for det prosjektet. 
 
Sak 5 Fra K-res: Vi er som nevnt blitt kontaktet av søsterorganisasjonen av NFMM i Sverige ved 
Martin Sundqvist (Ørebro) med tanke på samarbeid om resistenskurs for LIS-leger (vedlegg).  Tanken 
er på sikt å kunne tilby et tilsvarende kurs årlig, alternerende mellom Norge og Sverige. 

Vi regner med at dette er OK for foreningen. 
 

Konklusjon: Støttes. Fint om overleger/legespesialister også får delta om det er ledige plasser. 
 

Sak 6 Høringer 

https://register.nhn.no/ar/


Nasjonal faglig retningslinje for antibiotika i sykehus - sepsis anbefalinger. 
Kyriakos tar ansvar for utsvaring av denne.  
 
Sak 7 Forksningssamarbeid «Rapid diagnostics of infections through Nanopore sequencing” 
NFMM og NFIM er invitert inn som samarbeidspartnere og “brukere” I prosjektet som søker støtte 
fra Norges forskingsråd.. Det vil innebære at en representant fra foreningen er med i prosjektets 
styringsgruppe, og at styringsgruppen sammen med denne representanten og NFMMs fag- og 
kvalitetsutvalg arrangerer kurs for medlemmene om neste generasjons sekvensering i 2023 og 2024 
for midler som er tildelt i prosjektet (ca. 900 000 NOK). Styret synes temaet er meget relevant for 
medlemmene og tenker at kursene kan erstatte Vintermøtet i 2023 og 2024. 
Leder underskriver Letter of intension, så er det bare å vente å se om prosjektet blir tildelt midler. 
 
 
Neste møte blir  
Fredag 4.3..2022 kl. 10-11. Da vil vi bl.a. se mer på hjemmesiden, fortsette facebook-diskusjonen 
og ta opp mikrobiologiportalen/labhåndboksløsningen. 
 


