Bestyrelsens beretning til DSKMs generalforsamling den 25. marts 2004.
Medlemsstatus: 129 ordinære samt 8 korresponderende medlemmer.
Nye ordinære medlemmer: Svend Ellermann-Eriksen, Vibeke Østergaard Thomsen, Katharina
Olsen, Lena Hagelskjær Kristensen.
Som nyt korresponderende medlem er optaget professor Bernard La Scola, Université de la
Méditerranée, Marseilles.
Bestyrelsens sammensætning:
Jens K. Møller, formand, Helle Krogh Johansen, næstformand, Lene Nielsen, sekretær, Brian
Kristensen, kasserer samt Michael Kemp, mødekoordinator.
Bestyrelsen har afholdt 8 møder.
Medlemsmøder:
20.03.03
Generalforsamling forudgået af videnskabeligt møde: ”Campylobacter infektioner i
Danmark – udvalgte aspekter ” ved Jørgen Engberg.
03.04.03
Frie foredrag. Fællesmøde YM/DSKM. H-U. Nielsen, A. Hammerum, N. FrimodtMøller, S. Böcher, B. Tønning, M. Jensen, J. Prag, M. Voldstedlund, L.N. Pedersen,
K. Fuursted, M.S. Kaltoft, H.B. Konradsen, H. Westh, U.S. Sørensen og C.
Østergaard.
30.04.03
Resistensmekanismer hos Pseudomonas aeruginosa. Niels Høiby, Oana Ciofu, Niels
Bagge.
03.06.03
Møde i Dansk-fransk mikrobiologisk komité Paul Horstmann på SSI. Bernard La
Scola og Sigurdur Skarphedinsson.
04.06.03
Møde i Dansk-fransk mikrobiologisk komité Paul Horstmann i Odense. Bernard La
Scola.
17.06.03
Lokal og national resistensovervågning. Jens K. Møller, Niels Frimodt-Møller, Thøger
G. Jensen, Dominique Monnet.
01.12.03
“Antibiotic resistance created by efflux pumps”. Jette E. Kristiansen, Joseph Molnar,
JD Williams, Leonard Amaral, Glenn W. Kaatz og Olga Lomovskaya.
27.01.04
Wyeth-prismøde: cystic fibrosis and evidence-based medicine. Peter C. Gøtzsche,
Niels Høiby, Gerd Döring og Helle Krogh Johansen (Prismodtager).
04.02.04
Frie foredrag. Fællesmøde YM/DSKM. Ina Sleimann Petersen, Sidsel Böcher, Marie
Helleberg, Hans Henrik Larsen, Dennis S. Hansen og Marianne Voldstedlund.
12.03.04
Årsmøde 2004 på Sandbjerg Gods.
Status over referenceprogrammer og referencegrupper:
DSKMs referencegrupper har afleveret 2 rapporter i 2003:
Tarmbakteriologi-rapporten indeholder anbefalinger vedrørende diagnostik af tarmpatogene
bakterier (kan hentes via DSKMs hjemmeside under ”Rapporter”). Bestyrelsen takker gruppens
medlemmer: Leif Percival Andersen, Peter Gerner-Smidt, Tove Ejlertsen Jensen, Kjeld Truberg
Jensen, Anne Lester og Michael Tvede for deres indsats.
Udkast til Klaringsrapport fra Dansk Selskab for Klinisk Mikrobiologis Referencegruppe vedr.
Antibiotika Resistensbestemmelse har været udsendt i høring til alle DSKMs medlemmer.
Resistensgruppen vil på Årsmødet på Sandbjerg diskutere de fremsendte kommentarer mhp. at
rapporten gøres endeligt færdig. Bestyrelsen takker referencegruppens medlemmer Jette E.
Kristiansen, Alice Friis-Møller, Helga Schumacher, Susanne Pedersen, Knud Siboni (formand i

første del af perioden), Robert Skov og Niels Frimodt-Møller (formand i sidste del af perioden) for
deres indsats.
Nuværende referencegrupper: ”Borrelia” og ”Laboratorieovervågning af udbrud og
antibiotikaresistens”.
Den nye speciallægeuddannelse:
Status for målbeskrivelse og logbøger er, at Det Nationale Råd for Lægers Videreuddannelse i et
brev af 18. december 2003 takkede DSKM for det omfattende og kvalificerede arbejde med vores
målbeskrivelse og oplyste at målbeskrivelsen nu officielt var overdraget til Sundhedsstyrelsen med
henblik på en sidste sproglig afpudsning. Målbeskrivelsen for speciallægeuddannelsen i klinisk
mikrobiologi blev i foråret 2003 ”sindet godkendt” i udvalget vedrørende Målbeskrivelser og
logbøger under Det Nationale Råd for Lægers Videreuddannelse, hvorfor DSKM finansierede en
trykt udgave til udsendelse blandt selskabets medlemmer. Bestyrelsen takker alle som har været
involveret i arbejdet med at udarbejde målbeskrivelsen og retter en særlig tak til Henrik C.
Schønheyder og Michael Kemp, som til sidst varetog det store redaktionelle arbejde med at
færdiggøre målbeskrivelsen herunder den trykte udgave samt for at varetage kontakten til førnævnte
udvalg under denne proces. Sundhedsstyrelsens hjemmeside har et link til alle godkendte
målbeskrivelser. Den findes også i en pdf-udgave på DSKMs hjemmeside.
Det videre arbejde med logbøger eller ”portefølje”, som det fremover i overensstemmelse med
international nomenklatur kommer til at hedde vil foregå efter udsendelse af nye retningslinier
herfor fra Det Nationale Råd for Lægers Videreuddannelse. Dog vil selskaber som har indsendt
forslag til logbøger kunne genbruge det meste.
Med henblik på at implementere Speciallægekommissionens anbefalinger blev der i sommeren
2003 nedsat rådgivende uddannelsesråd inden for alle lægelige specialer. Inden for en række mindre
specialer bl.a. klinisk mikrobiologi er der nedsat et landsdækkende uddannelsesråd. Det
landsdækkende uddannelsesråd for klinisk mikrobiologi varetages sekretariatsmæssigt fra
Sekretariatet for Lægelig Videreuddannelse Region Øst. De tre regionale Råd i Region Nord, Syd
og Øst skal dog hver for sig godkende uddannelsesplaner for uddannelsesafdelingerne i de
respektive regioner. Uddannelsesrådet i klinisk mikrobiologi er sammensat af 1 repræsentant fra
hver af de afdelinger som deltager i hoved- eller introduktionsuddannelsen eller som påtænker at
indgå i hoveduddannelsen. Desuden skal der være 1 repræsentant for uddannelsessøgende læger fra
hver af de tre uddannelsesregioner samt 1 repræsentant per region for de amter som påtænker at
indgå i hoveduddannelsen. På det første møde i rådet blev det besluttet at inddrage yderligere 3
ressourcepersoner (dog uden stemmeret): formanden for DSKMs Uddannelsesudvalg Helle Krogh
Johansen, Henrik Schønheyder og Christian Østergaard. Som formand for Uddannelsesrådet i
klinisk mikrobiologi for det første år er valgt Jens K. Møller. Uddannelsesrådets opgaver er bl.a. at
gennemgå målbeskrivelsen inden for specialet mhp. at kortlægge vilkårene for at varetage
uddannelsen samt at afdække det samlede uddannelsespotentiale inden for specialet; at udforme
forslag til sammensætning af uddannelsen i forhold til de enkelte delelementer, herunder at angive
hensigtsmæssig placering af teoretiske kurser og forskningstræning. Uddannelsesrådet skal også
udarbejde forslag til overordnede krav til de uddannelsesgivende afdelinger for at de kan varetage
de enkelte delelementer af uddannelsen, udarbejde forslag til konkret placering af introduktions- og
hoveduddannelse, samt indsamle og vurdere de enkelte uddannelsesgivende afdelingers ønsker om
varetagelse af konkrete delelementer i uddannelsen.
Ny vejledning om faglig bedømmelse af ansøgere til overlægestillinger:
Sundhedsstyrelsen har udsendt en ny vejledning om faglig bedømmelse af ansøgere til
overlægestillinger: vejledning nr. 36 af 1. maj 2003. Der er flere nye ting i vejledningen.

Bedømmelsesudvalgets medlemmer sammensættes på en sådan måde at mindst 3 medlemmer har
de fornødne forudsætninger for at bedømme ansøgerens faglige kvalifikationer inden for det
pågældende speciale/fagområde. Mindst ét af medlemmerne skal være ansat i en anden region end
den hvor stillingen er placeret. Højst et af medlemmerne kan være ansat i den pågældende afdeling
og højst et medlem kan tillige være medlem af ansættelsesudvalget. De øvrige medlemmer udpeges
fra en liste i Sundhedsstyrelsen udarbejdet af det relevante specialeselskab (se under ”øvrige sager”
nedenfor). Bedømmelserne skal være i pagt med den nye speciallægeuddannelse og i vurderingen af
kompetencer inddrage de 7 roller: medicinsk ekspert, kommunikator, samarbejder,
leder/administrator, sundhedsfremmer, akademiker og professionel.
Hjemmesiden:
DSKM har fået en ny og mere gennemarbejdet hjemmeside på www.DSKM.dk, web-master er Jens
K. Møller. Bestyrelsen vil her bringe mødereferater og mødeindkaldelser samt andet materiale af
interesse for DSKMs medlemmer. Dansk Selskab for Patologi, som DSKM er associeret til, har fra
efteråret 2003 reduceret sine 8 årlige postudsendte medlemsnyt til 4 for de tilknyttede selskaber,
hvilket medfører at kun DSKMs hjemmeside fremover vil være ajourført med hensyn til
medlemsarrangementer. I forbindelse med hjemmesiden vil bestyrelsen også forsøge at inddrage emails som kommunikationsmiddel til medlemmerne. Alle KMAere kan få optaget kontaktadresse
(herunder billede af afdelingen) og link til deres hjemmeside på DSKMs hjemmeside. På DSKMs
hjemmeside kan man i øvrigt hente selskabets love, indmeldelsesblanket, se besættelse af
tillidsposter og udvalg samt hente nyere DSKM-rapporter. Der er også information om den nye
speciallægeuddannelse samt om MDS-koder til brug for elektronisk rekvisition og svarafgivelse
mellem KMA og almen praksis.
Uddannelsesudvalget:
Udvalgets sammensætning og kommissorium er ændret pga. de nye regler for
speciallægeuddannelsen, se referat fra uddannelsesudvalget.
ECCMID:
Den 15. ECCMID kongres afholdes den 2-5. april 2005 i Bella Center i København. I Organising
Committee deltager fra DSKM Niels Høiby og Henrik Westh og fra DSInfM Henrik Nielsen.
DSKM har i lighed med DSInfM ydet 10.000 kr. i lån til arbejdet med at lave program for mødet.
Afvikling af DSKM møder:
Selskabets videnskabelige møder foregår efter en mangeårig tradition ofte på Statens Serum Institut,
som vederlagsfrit og beredvilligt har stillet foredragssalen eller et andet lokale til rådighed herfor.
Der er i forbindelse med DSKM mødet om ”Efflux-pumper” den 1. december 2003 indkommet en
klage fra DSKM medlemmer til SSI over selve afviklingen af mødet.
DSKMs bestyrelse har som princip overladt det til mødelederen at sørge for den praktiske afvikling
af møderne efter at det videnskabelige program er blevet godkendt. Mødet om ”Efflux-pumper”
blev tilbudt som en færdig pakke til DSKM af mødelederen Jette E. Kristiansen, hvilket blev
modtaget med tak pga. programmets høje faglige niveau og den internationale sammensætning af
foredragsholdere. Bestyrelsen accepterede også, at mødelederen selv kontaktede SSI om afvikling
af mødet. Kontaktpersonen har skriftligt på egne vegne og SSIs påtaget sig en del af ansvaret for
den kaotiske start med manglende mødelokale og nøgle til lokalet. DSKMs formand har telefonisk
over for Jette E. Kristiansen udtrykt sin beklagelse af det dårlige indtryk mødets start måtte have
givet deltagerne i mødet især de inviterede foredragsholdere.

Det er bestyrelsens holdning, at denne episode er en uheldig undtagelse for det ellers gode
samarbejde mellem DSKM, mødelederne og SSI om den praktiske afvikling af videnskabelige
møder i klinisk mikrobiologi. Vi vil derfor gerne fortsætte den tradition, at SSI ofte er mødested og
at mødelederen efter aftale med bestyrelsen har ansvaret for den praktiske afvikling af det
videnskabelige møde.
Øvrige sager:
• DSKMs bestyrelse har udarbejdet en liste over overlægebedømmere i klinisk mikrobiologi,
som er tilgængelig på Sundhedsstyrelsens hjemmeside.
• Sundhedsstyrelsen har bedt om at DSKM udpeger flere inspektorer til inspektorordningen,
da behovet skønnes at blive stigende. Bestyrelsen vil indstille supplerende personer til
vedtagelse ved førstkommende Generalforsamling.
• DSKM har fået svar på brev af 21. januar 2003 vedr. besættelse af professorat i
eksperimentel virologi, Institut for medicinsk mikrobiologi, Det sundhedsvidenskabelige
Fakultet, Københavns Universitet. Rektoratet har tilsidesat dekanens trufne beslutning om
ansættelse i professoratet og anmodet dekanen om at genoptage sagens behandling fra
bedømmelsesudvalgets endelige bedømmelse forelå.
• På given foranledning har bestyrelsen udarbejdet et responsum om vagtordninger i specialet
klinisk mikrobiologi. Dette findes som pdf-dokument på DSKMs hjemmeside under ”Nyt fra
Bestyrelsen”.
• På baggrund af henvendelse fra medlemmer med tilknytning til Københavns Universitet har
bestyrelsen sendt et brev til dekanen for det lægevidenskabelige fakultet i forbindelse med et
kommende opslag om professorat i klinisk virologi. Der udtrykkes i brevet bekymring over
planer om ikke at knytte professoratet fast til specialet klinisk mikrobiologi. Ansøgeren
behøver således ikke at være speciallæge i klinisk mikrobiologi og kan i henhold til et udkast
til opslag knyttes både til det klinisk mikrobiologiske og det infektionsmedicinske speciale
ved overlægestilling enten på infektionsmedicinsk eller mikrobiologisk afdeling på
Rigshospitalet eller Hvidovre Hospital.
• Der er udarbejdet et referat fra fællesmødet om Legionella mellem DSFH og DSKM,
Svendborg, den 5. februar 2003. Dette findes som pdf-dokument på DSKMs hjemmeside
under ”Nyt fra Bestyrelsen”.
• DSKM har haft følgende til høring: 1) Koppeplan, 2) Opbevaring af biologisk materiale, 3)
Etablering af et nationalt rapporteringssystem for utilsigtede hændelser på sygehuse.
• Dansk Standard har forespurgt om DSKM ønskede at lade sig repræsentere i et Europæisk
standardiseringsarbejde om etablering af en europæisk standard for resistensundersøgelser.
Robert Skov har repræsenteret DSKM i dette arbejde.
• Foranlediget af en meddelelse på et møde i vurderings- og ansættelsesudvalget i klinisk
mikrobiologi har bestyrelsen henvendt sig til kontorchef Karsten Bech i Sundhedsstyrelsen
om planerne for dimensioneringen af den nye speciallægeuddannelse i klinisk mikrobiologi.
DSKM bad SST revurdere den først udmeldte geografiske fordeling med 4
hoveduddannelsesblokke i region Øst og 1 blok til henholdsvis Nord og Syd. Efter DSKMs
skøn bør der være en ligelig fordeling af hoveduddannelsesblokke mellem Øst og
Vestdanmark for at rette op den nuværende skæve rekruttering til specialet og mhp. at tage
hensyn til befolkningsfordelingen i Danmark (befolkningsandel i Vestdanmark = 55%).
Sundhedsstyrelsen har svaret at antallet af hoveduddannelsesblokke og fordeling ikke ligger
fast, og at selskabet opfordres til i lyset af den nye speciallægeuddannelse at fremkomme
med ønsker til dimensioneringsplanen. Dette er siden hen gjort via Det landsdækkende
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uddannelsesråd for klinisk mikrobiologi, hvor den af DSKM ønskede fordeling er blevet
udgangspunkt for det oplæg om fordeling af hoveduddannelsesstillinger, som er til høring i
de enkelte uddannelsesregioner.
På henvendelse fra Kontorchef, overlæge Arne Kværneland i Sundhedsinformatik har
Thøger G. Jensen og Jens K. Møller deltaget i en arbejdsgruppe vedr. klinisk mikrobiologi
og sundhedsinformatik i 2003.
Jens K. Møller har via Laboratorieudvalget nedsat af PLO deltaget i udarbejdelse af
”Kvalitetssikring af laboratoriemedicinske aktiviteter i almen praksis” (Maj 2002) og
”Kvalitetskrav og kvalitetsvurderingssystem for hyppigt udførte klinisk biokemiske og
klinisk mikrobiologiske analyser i almen praksis (november 2003). Udsendes i samlet
publikation til landets praktiserende læger i første kvartal af 2004.
På opfordring fra Dansk Medicinsk Selskab har DSKM indmeldt nogle forslag til
fagområder, som vi efterfølgende vil arbejde videre med. Planen er at nedsætte nogle mindre
interessegrupper som laver oplæg om et fagområde til videre behandling i bestyrelsen.

Marts 2004, Jens K. Møller, Formand

