
Fellesmøte styre og fag- og kvalitetsutvalg NFMM 
Tid: 8.9.2022 kl. 9.30 
Sted: Gardermoen 
Til stede: Tore Lier, Kristine Berg, Andreas Lind, Einar Weme, Tore T. Stubhaug, Kyriakos Zaragkoulias, 
Silje Bakken Jørgensen, Kirsten Strand, Elisabeth Toverud Landaas, Mina Høie 
Fraværende: Hanne Margrete Gilboe og Liv Tverrelv 
 
 

1. Godkjenning av innkalling og referat fra forrige styremøte 
2. Styret  

a. rollefordeling framover. Kristine Berg avløser Silje B. Jørgensen som sekretær. 
b. Det er nytt styrevalg til våren. Valgkomitéen må påminnes om sine oppgaver. Leder 

skal velges særskilt. Kristine, Kyriakos, Einar, Tore T.S. og Andreas kan tenke seg å 
fortsette i en ny periode i styret 2023-2025. Tore L. også, men ikke som leder. 

3. Fag- og utviklingsutvalget  
a. Medlemmer: Åshild Marvik Rødland har trukket seg fra vervet. Ettersom det ikke skal 

arrangeres noe møte før neste valg, kan man vente med å supplere utvalget med 
flere medlemmer til da. 

b. Ambisjoner: Faglige møter ca. annet hvert år. Kirsten er ny kontaktperson for Nye 
metoder. Metodekatalogen i mikrobiologiportalen ivaretas p.t. av Rikard Rykkvin ved 
FHI. Hver lab skal kunne oppdatere sine egne opplysninger der, men det er behov for 
noe kuratering. 

c. Henvendelse fra NOKLUS om kvalitetsindikatorer: dette er relevant for utvalget og vi 
bør stille med en representant. Det er noe uklart hvor mye arbeid som forventes. 
Utvalget tar kontakt med Mette Christophersen Tolånes og avklarer. 

4. Vårmøtet  
a. Status: 2023 Mikrobiologen i Trondheim arrangerer. Kyriakos forhører seg om 

arrangementskomité og hvilke planer de har. 2024 er det NSCMID i Oslo/Viken. 
Neste Vårmøte med mikrobiologene som arrangører er i 2026. Vi finner ut hvor NFIM 
vil ha arrangementet i 2025 før vi utfordrer noen. 

b. Hvordan avholde årsmøter: hybridløsning, ev. heldigitalt på våren dersom NSCMID. 
c. Vårmøte versus NSCMID. NSCMID holdes oftest tidlig i september. Ved endringer av 

verv i Dnlf begynner ny periode i september, derfor gunstig å ha årsmøte på våren. 
5. Nettsidene  

a. Hva skal de inneholde? Vi ser at mange av temaene våre er utdatert og ikke 
nødvendige lenger (publikasjoner, doktorgrader). Kontaktliste til alle laboratoriene 
etterspørres jevnlig, og her vil vi at brukerhåndboka skal være oppdatert og at vi kan 
lenke fra hjemmeside til den så det bare oppdateres ett sted. Lenke til 
mikrobiologiportalen må vi ha på hjemmesiden. Høringsuttalelsene våre flyttes fra 
fanen «Om oss» til publikasjoner der vi også legger våre anbefalinger om 
pasientnære analyser. Når sidene er oppdatert vil vi informere om dette via MikInfo. 

6. Høringer 
a. Innsendt høringssvar til Koronakommisjonens rapport nr. 2 (via Dnlf). 

7. Eventuelt 
8. Neste styremøte: innkalling kommer til Teams-møte 
9. Vel hjem 

 


