
Styremøte NFMM 
Tid: 01.04.2022, kl. 10-11 
Sted: teams 
Til stede: Tore Lier, Kristine Berg, Silje Jørgensen, Kyrioakos Zaragkoulias, Tore Stubhaug, Andreas 
Lind, Einar Weme 
Fraværende: Kyrioakos Zaragkoulias 
Møteleder: Tore Lier 
Referent: Silje Bakken Jørgensen 
 
Sak 1 Godkjenning av referat siste styremøte 
Referat godkjent. 
 
Sak 2 Antall lisenser til Teams i styret 
Viser til tidligere e-post. Legeforeningen tilbyr én gratis lisens per forening, øvrige lisenser koster 
1000kr/år. Hvor mange lisenser på Teams og Office 365 skal vi ha? Bare leder eller leder+sekretær 
eller leder+sekretær+kasserer eller til alle? Det handler hvem som skal ha tilgang til dokumenter 
lagret gjennom Teams og ha muligheten for å innkalle til møter. Selv uten lisens kan man jo delta på 
Teamsmøter. 
Konklusjon: Leder, sekretær og kasserer bør ha lisens. Tore L gir beskjed til Dnlf. 
 
Sak 3 Noklus, etablering av nasjonale kvalitetsindikatorer innen medisinsk mikrobiologi 
Initiativ fra Noklus; Noklus tar med dette initiativ til å etablere en nasjonal arbeidsgruppe for 
identifikasjon og implementering av mikrobiologiske kvalitetsindikatorer, og vi inviterer Norsk 
forening for medisinsk mikrobiologi (NFMM) og NITO Bioingeniørfaglig institutt (BFI) til å delta i 
arbeidet. Vi foreslår at det opprettes en arbeidsgruppe med totalt seks medlemmer fra våre tre 
organisasjoner som kan arbeide med problemstillingen, der Noklus kan koordinere arbeidet. Se 
vedlagt invitasjon. 
Konklusjon: Vi ber fag- og kvalitetsutvalget til å oppnevne to representanter til dette. 
 
Sak 4 Vårmøtet og samtidig årsmøte 
Silje: forbereder årsrapport og agenda og sender mail til alle medlemmer og å sende inn saker. 
Einar: regnskap og budsjett (tas opp på neste styremøte) 
Tore L: Snakker med valgkomitéen om det er behov for å supplere den. Holder tale under middagen. 
Einar: kontakter St. Olav som arrangør 2023 og be dem komme med en teaser. 
Styremøte i tilslutning til årsmøtet? I år begynner møtet på mandag, og noen av styremedlemmene 
er i utlandet helga før, derfor blir det vanskelig med fysisk møte kvelden før. Dersom vi har alt godt 
forberedt til styremøtet 6. mai, så trenger vi ikke nødvendigvis et nytt møte rett før årsmøtet, men 
tentativ dato blir 27. mai hvis det er nødvendig. 
 
Sak 5 Nasjonal konferanse i persontilpasset medisin 5 – 6.mai i Tromsø.  
Nasjonalt kompetansenettverk er etablert med linje til fagdirektørene i RHFene. Det er et eget 
«under-nettverk» for infeksjonssykdommer.  
 
Sak 6 Faglandsrådsmøte 27-28. april.  
Tore L deltar. 
 
Sak 7 Høringer 
Vi har ikke sendt inn noen høringssvar i det siste.  
Invitert til å gi innspill til Sykehusutvalget og til Totalberedskapskommisjonen. 
 
Sak 8 Eventuelt.  



 Europeisk eksamen for mikrobiologer. Dato og påmelding legges på NFMM-hjemmeside og 
sendes på mail til medlemmene.  

 Forslag til omorganisering av strategimøtene. Alle laboratoriene er invitert til å gi innspill. Det 
er enighet i styret om at noen grep må tas. Det hadde vært bra med en nasjonal 
prosedyrebok, men det er også noen problemer knyttet til en nasjonal prosedyrebok ift. 
Koordinatorbehov, softwareløsning etc. Det er litt tilsvarende som med metodekatalogen at 
mange må ta ansvar, og at det kan gli ut (dermed behov for nasjonal koordinator). Sunnsoft 
vil antakelig egne seg som plattform. 

 
 
Neste møte blir 6. mai på Teams. 
 


