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Referat for bestyrelsesmøde 304, mandag den 1. 12. 14. kl. 11–14 KMA Skejby
Deltagere: Svend Ellermann-Eriksen (SEE), Mette Damkjær Bartels (MDB), Helga Schumacher (HS), Inge Panum
(IP) .
Der var afbud fra Jørgen Engberg (JE) afbud, og Kristian Schønning (KS) (associeret medlem fra KMO)
1. Godkendelse af referat fra sidste møde (se bilag 1).
Referat: referatet blev godkendt.
2. Nyt fra formanden.
Referat:
a. Smitteberedskab: SEE orienterede kort om status for møder i arbejdsgruppen.
b. MRSA: man endte med et kompromis og der blev udarbejdet en fælles hensigtserklæring.
c. Ny MRSA vejledning skal udarbejdes – arbejdsgruppe er nedsat.

3. Nyt fra sekretæren.
Referat:
a. Man diskuterede en enkelt ansøgning om medlemskab, som blev godkendt.
b. Der er kommet mail fra Eppendorf vedr. årsmøde, MDB vil sende svar.
c. VRE og CPO dokumenter, status. Dokumenterne er sendt rundt i høring til medlemmer og til
bestyrelsen og lægges på hjemmesiden.
4. Nyt fra andre bestyrelsesmedlemmer. MDB: JE: IP: 5. Årsmøde.
Referat:
Invitation til firmaer er sendt og tilmeldinger kommer løbende. Vi har fået andre lokaler (samme
størrelse) men serveringsområdet er nu i relation til stande. Ad priser, så holder vi fast ved rutinen:
samme pris for alle. Kommende årsmødedatoer ligger fast.
6. DSKM videnskabelige møder:
Referat:
a. Parasitologimøde: Eskild Petersen og Jørgen Kurtzhals vil gerne arrangere et møde i 2015, HS har
foreslået efteråret.
b. Point of care: IP (og SEE) Gorm Lisby er i gang med afprøvning af BD-max, som skal anvendes i
akutafdeling. Det er oplagt at høste erfaringer derfra.
c.

Virologimøde: Lene og IP er i gang med planlægning, evt. foråret 15.

d. Tarmpatogener. Nyt møde planlagt 2. juni 15. intet nyt.
e. Møde vedrørende Haemophilus – er planlagt den 4. dec. – intet nyt.
f.

Et møde vedrørende vancomycinresistente enterokokker (VRE) 19.1.15 på SSI, er arrangeret.
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g. Nye ideer: Møde vedr. carbapenemaser til efteråret 15 eller foråret 16.
7. Forslag til DSKM - prisen
Referat: Der blev valgt en kandidat.
8. Samarbejde med Danmarks Mikrobiologiske Selskab (DMS)
Referat: der blev ikke fundet en kandidat, overgår til næste møde.
9. Evt. Nyt sted til årsmøde?
Referat: Intet nyt forslag.
10. Næste bestyrelsesmøde:
Afgøres ved en Doodle

Med venlig hilsen
Helga Schumacher
Sekretær for DSKM

