
Referat fra styremøte i NFMM  
 

Tilstede: Tore Lier, Tore T. Stubhaug, Kyriakos Zaragkoulias, Einar Weme, Andreas Lind, Kristine K. 

Berg 

Fraværende: Silje B. Jørgensen 

Sted: Teams 

Tid: 28.10.22 

Saker: 
1. Godkjenning av innkalling og referat fra siste styremøte 

 
Tillegsinformasjon; Fag og kvalitetsutvalget er i kontakt med NOKLUS angående nasjonale 
kvalitetsindikatorer.  
Referat godkjent. 
 

2. Styret i neste periode: hvem er med og hvem går ut 
 
Silje B. Jørgensen ønsker å gå ut av styret. 
Tore Lier ønsker ikke å fortsette som leder, men kan være med i styret videre. Trenger en ny 
leder. Øvrige medlemmer ønsker å fortsette. Styrets medlemmer vurderer forslag til ny 
leder, valgkomiteen skal varsles etter hvert. 
 

3. NFMMs forslag til medlemmer av spesialistkomiteen for medisinsk mikrobiologi: 
 
Leder                                                   Bævre-Jensen, Roar Magne 
Medlem                                              Leegaard, Truls Michael 
Medlem                                              Corwin, Linn Merete Brendefur 
Medlem                                              Tellefsen, Odd Alexander 
Medlem LIS                                       Sivertsen, Audun (ny) 
Varamedlem                                     Espvik, Heidi Johanne 
Varamedlem                                     Endresen, Kristoffer Hammer 
Varamedlem LIS                              Strømme, Olaf (ny) 
To nye LIS representanter, tidligere LIS representanter er ferdige spesialister.  
 

4. Det ønskes ny representant til NORMs fagråd. 
 
Aasmund Fostervold vært med her, ønsker å gå ut. Gjelder fra nyttår. Kyriakos Zaragkoulias 
og Andreas Lind har forslag som de skal kontakte vedrørende dette. Tas opp igjen på neste 
styremøte.  
 

5. Støtte til Heidi Johanne Espvik som fortsatt representant og leder av Kompetansegruppe 
for forebyggelse av antibiotikaresistens. 
 
Styret i NFMM støtter dette.  
 

6. Søknad fra Ingerid Skarstein om reisestøtte på totalt 14647 kr for konferanse (ICLB) i 
Amsterdam. 



 
Styret i NFMM godkjenner denne søknaden.  
 

7. Invitasjon til Legeforeningens lederseminar 19. januar 2023. 
Tore Lier informerer om at han sannsynligvis ikke reiser på dette. Andre styremedlemmer 
kan melde interesse. 
 

8. Årshjulet 
 
På årshjulet angitt oppfølging av vårmøtet. Mikrobiologisk avdeling ved St Olavs hospital er i 
gang med arbeidet. Det er formidlet ønske om å avholde årsmøtet tidligere på dagen og 
dette er også anført i guiden for arrangering av vårmøte.  
 

9. Høringer  
a. Legeforeningen har fra Arbeidstilsynet mottatt høring om forslag til endringer i 

vedlegg II til forskrift om tiltaks- og grenseverdier. Svarfrist 15. desember 
https://www.arbeidstilsynet.no/regelverk/horinger/forslag-endringer-vedlegg-forskrift-
tiltaks-grenseverdier-2022/ 
 
Kyriakos Zaragkoulias ser på dette, andre i styret kan gi innspill til han.  
 

10. Eventuelt 

 Arnfinn Sundsfjord ønsker nytt medlem til AFA, helsedirektoratet vil ha en anbefaling 
fra mikrobiologiforeningen. Aasmund Fostervold er foreslått. Styret støtter dette.  

 Fra Andreas Lind; Nordisk virologisk møte arrangeres Tromsø i mars. OK å lage 
nyhetssak på nettsiden. Andreas kontakter Kristine med mer informasjon som så 
legges ut.  

 Referanselab for tropiske virussykdommer, ikke noe formelt rundt dette enda.  

 Nettsiden; mikrobiologiportalen, Andreas oppdaterer adresser til laboratorier, egen 
lenke på forsiden av mikrobiologiportalen. Vurdere lenke til laboratorienes egne 
brukerhåndbøker.  

 PNA; bytte ut helsebibliotekets veileder for PNA skrevet av St Olavs til NFMMs 
versjon. Kristine K. Berg kontakter helsebiblioteket vedrørende dette.  

 
11. Neste styremøte 

 
25.11.22 kl 10:00 
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