
Invitasjon til MIKRO-seminar 2017 
 

Mikrobiologisk forening inviterer laboratorieansatte og andre interesserte til MIKRO-seminar: 

18.-20. oktober 2017, møterom Ullevaal Panorama 

UBC og Thon Hotel, Ullevaal Stadion, Oslo  

 
Foreningen Mikro ble stiftet i 1992, og har 25-års jubileum i år! Hurra! 

Styret i Mikro har gleden av å invitere medlemmer og interesserte til det 24. Mikro-seminar, denne gang på UBC 

(Ullevaal Business Class AS) og Thon Hotel, Ullevaal Stadion i Oslo.  

Seminaret avholdes i møterom Ullevaal Panorama, «verdens største vinduslosje» med en glassfasade på 100 kvm 

og med utsikt over Stadion. Her vil det også dekkes til festmiddag torsdag kveld.  

Programmet er utarbeidet etter ønsker fra medlemmene, og favner vidt temaer som berøres oss i vår laboratorie-

hverdag; Fra kvalitetssikring og validering på lab, til problemløsning og sporing ute hos oppdragsgivere. Vi 

gleder oss! 

Foredragene vil bli lagt ut på hjemmesiden vår i forkant av seminaret.  Påmeldte deltagere vil få tilsendt passord 

slik at de kan logge seg inn og hente ut foredragene ca. en uke før seminaret. 

Praktisk informasjon om reise/adkomst til Ullevaal stadion og oversiktskart over området er lagt med på neste 

side. 

 

Program: Tema i år er: HMS på laboratoriet, konsekvenser for helsa vår, Hvordan velge rette 

analyseparametere for diverse næringsmidler og HACCP, Hva er PCR og sekvensering, Bruk av 

PCR til deteksjon av matbårne patogener, Genotyping listeria for sporing av smitte i produksjonen 

Mugg og gjær- metodikk, Luftforurensing, mugg og gjær i luft, Rørosmeieriet- Erfaringer etter 

utfordring med Tjukkmjølks-produksjon i 2016, Petrifilm; typer, fordeler og feilkilder, 

Holdbarhetsstudie Listeria, hvordan gjennomføre, Nytt fra NA, Mattrygghet i årene framover, 

hvordan kan vi bidra?, Ny referansemetode for Clostridium perfringens i revidert 

drikkevannsforskrift, Hvilke tjenester kan VI bidra med? NMKL-prosedyre 32, Verifisering av 

mikrobiologiske metoder, Revidert drikkevannsforskrift: konsekvenser, varslingsplikt ved patogene 

funn 

 

Kursbevis blir gitt ut siste kursdag. 

 

Seminaravgift: 

 

 

 

 

 

Hotell, 

forpleining 

Seminaravgiften er i år satt til Kr. 2000,- for medlemmer, og Kr. 4000,- for andre.  

Det er mulighet til å melde seg på enkeltdager.  Seminaravgiften blir da Kr 1000,- pr dag for 

medlemmer og Kr. 2000,- pr dag for ikke-medlemmer. For å få medlemspris må man være 

innmeldt i 2016 eller før. 

 

Seminaravgift betales til Mikro etter tilsendt faktura. 

 

Overnatting, forpleining, middag og dagpakker betales direkte til UBC av den enkelte deltager før 

avreise.  Hotellreservasjoner gjøres av Mikro i hht påmelding. Priser står på påmeldingsskjemaet. 

 

 

 

Påmelding/ 

påmeldingsfrist: 

 

Påmelding er bindende og skjer elektronisk via denne linken: 

https://www.sendregning.no/arrangement/18904 

  

Påmeldingsfrist er 2. september.   

Mikro sender faktura på innbetaling av seminaravgift.  

   

Plassbekreftelse: Plass på seminaret blir bekreftet via e-post. 

 

Ved spørsmål ta kontakt med leder Torill Aune Vatn, tav@kystlabprebio.no, eller 

kasserer Heidi Camilla Sagen-Ohren, heidi@aquatic.no. 

 

https://www.sendregning.no/arrangement/18904
mailto:tav@kystlabprebio.no
mailto:heidi@aquatic.no


VELKOMMEN! 

Se også www.Mikro-Norge.com  

 

 

 

Reise/adkomst til Ullevaal Stadion: 

 
Flybuss:  
Flybuss FB3 går fra Gardermoen til Ullevaal Stadion og tar 45 min i hht oppgitte rutetider.  I praksis 

tar det gjerne litt lenger tid, så regn med ca en time. 

http://www.gardermoen.no/flyplassen/tog-buss-og-taxi/flybuss/buss-tog/flybussekspressen-as/fb3-

bekkestua-r%C3%B8a-rikshospitalet-t%C3%A5sen-storo-%C3%B8kern-oslo-lufthavn/ 

 

T-bane:  

Linje 4 og 5 går fra sentrum og til Ullevaal Stadion ca hvert 5. min. Turen tar 12-16 min.   

https://ruter.no/reise/rutetabeller-og-linjekart/t-bane/ 

 

Flytoget:  

Oslo Lufthavn – Oslo S, går ca hvert 10.min, og turen tar ca 20 min.  Er raskeste vei i kombinasjon 

med T-bane.  
http://flytoget.no/ 

 

 

 

Oversiktskart over Ullevaal Stadion: 

 

  

 
 

 
Se også http://www.ubc.no/ 
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