
Referat fra styremøte i NFMM 

 

Til stede: Tore Lier, , Silje B. Jørgensen, Einar Weme, Andreas Lind, Tore T. Stubhaug 

Fraværende: Kristine Berg, Kyriakos Zaragkoulias 

Sted: Teams 

Tid: 21.06.2022 

 

Saker: 

1. Godkjenning av referat fra 06.05.2022 

Referat godkjent. 

 

2. Oppfølgingssaker etter årsmøtet 

 Utbrudd av P. aeruginosa i sykehusene avslørte behov for undersøkelse av prøver fra 

miljø og produkter. Det er så langt ikke kommet noen henvendelse fra overordnede 

myndigheter om at de medisinske diagnostiske laboratoriene forventes å skulle ha en slik 

kompetanse. Styret er kjent med at sluttrapporten fra FHI om utbruddet tydelig 

formidler at det her er et hull i norsk beredskap, og at sentral utbruddsgruppe ledet av 

FHI vil sende en henvendelse til HOD om at det må arbeides videre med dette fra 

departementet. 

Styrets uttalelse: De medisinske diagnostiske laboratoriene har svært begrenset erfaring 

med miljøprøver og produktprøver, og har i liten grad ressurser til å etablere 

kompetanse på dette feltet. Dette er en nisje som like gjerne kan dekkes av private 

laboratorier eller andre mikrobiologiske miljøer. 

 

 NOKLUS har tatt initiativ til en arbeidsgruppe som skal se på mulighetene for å enes om 

nasjonale kvalitetsindikatorer for mikrobiologi. Styret har bedt Fag- og kvalitetsutvalget 

om å oppnevne representanter fra foreningen. Vi har ikke fått noe svar fra dem ennå, 

men er kjent med at det har vært permisjoner/fravær som har ført til lav aktivitet i 

utvalget. Forhåpentlig er det rom for mer arbeid i utvalget etter sommeren. 

 

 Årsmøtet beholdes som møte med fysisk tilstedeværelse under Vårmøtet, men det er 

ønske om at årsmøtene legges midt på dagen og ikke etter hovedprogrammet, og at det 

etableres mulighet for hybridmøte med oppkobling digitalt.  

 

Konklusjon: Einar oppdaterer vårmøteguiden. 

 

3. Regnskap- og revisortjenester fra Dnlf. 

Vi melder inn at NFMM ønsker å benytte seg av dette. Einar har meldt dette inn. 

 



4. Høring Koronakommisjonene del 2. 

Intensivkapasitet og kommunelegenes arbeidsbelastning er hovedfokus. Det står ingenting om 

laboratorienes vanskeligheter. Det står litt om laboratoriene i del 1, men ikke mye, og alle våre 

bemerkninger om beredskapsutfordringer knyttet til nytt IVDR-direktiv ble strøket. Mandatet for 

kommisjonens rapport del 2 vektla nettopp det som kommisjonen har skrevet om, og sånn sett 

er det ikke så relevant å kritisere dem. Men vi kan melde inn i vårt svar til Dnlf at 

laboratorieutfordringene fortjener en nærmere behandling. 

Konklusjon: Andreas og Tore sender inn høringssvarsvar til Dnlf. 

 

5. Vårmøter og NSCMID 

Styrene i NFMM og NFIM ønsker begge at Vårmøtet utgår i de årene der NSCMID arrangeres i 

Norge. I 2024 skal NSCMID være i Norge. NFIM som skulle hatt Vårmøtet da, arrangerer i stedet i 

2025, og NFMM så i 2026. I 2023 er det mikrobiologisk avdeing ved St- Olavs hospital som er 

arrangør. 

 

6. Endring i styrets konstituering. Silje ønsker avløsning som sekretær fordi hun går over i ny 

jobb. Ønsker å fortsette ut perioden som ordinært styremedlem. Beslutning angående dette 

tas på neste styremøte. 

 

7. Fysisk møte for styret og fag- og kvalitetsutvalget i september 

Møtet blir på Gardermoen som tidligere. Tore L sender doodle for å fastsette dato, og Einar 

bestiller når dato og antall deltakere er fastsatt. 

 

8. Orienteringer:  

Norsk virologisk forening planlegger et møte i Tromsø i mars. Det legges ut teaser på NFMM 

hjemmeside. 

Styringsgruppen for handlingsplan mot antibiotikaresistens og Handlingsplan for et bedre 

smittevern har gjenopptatt arbeidet etter at det har ligget nede ifm. Med koronapandemien. 

RHFene har en representant fra hver region. Arbeidet med ny strategi mot 

antibioitkaresistens begynner hos HOD over sommeren. Det er spilt inn at erfaringer fra 

pandemien bør tas inn i arbeidet med smittevernhandlingsplanen. 

 

Neste møte: September 2022 på Gardermoen. 


